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 ويتناسب وضعها طردا مع سالمة البشرتعتبر البيئة الحاضنة الطبيعية لحياة البشر، 
ة شجعه وسياساته التي ال يبنيها نسان أكبر مهدد لوسطه البيئي نتيجم، كما يعتبر اإلووجوده

مرار نوعه المرتبط أساسا عطاء أهمية الست، دون إال على أساس تحقيق منافع ذاتية ظرفيةإ
 لتطورمثل مظهرا ي الذي اليوم على التصنيعالسياسة االقتصادية  زكيتر مع بالبيئة، خاصة 

لى أن إ ،هتدهور معدالت في  اارتفاعوعرف  ،الوضع البيئيونتج عنه تزايد في تأزم  ،لدولا
مهددا  وجوده نسان واستقرار، وبالتبعية أضحت حياة اإلفعال في خطر حقيقيالبيئة أصبحت 

 خطر.ال بهذا

التهديدات المحدقة بالبشرية نتيجة تعي  تسارع التدهور البيئي بدأت الدولومع 
لها، وظهور مالمح ذلك في كل  االستخدام المفرط واألناني للموارد البيئية والتدمير الممنهج

الكوكب بداية من ثقب األوزون واالحتباس الحراري وتغير مناخ األرض وازدياد حرارتها 
الدراسات اهتمام  لى زيادةائية العذبة، كل ذلك دفع بالدول إونقص مخزون الموارد الم

 .ى وجه أخصعل على الدراسات التطبيقية موضوعها منحصرا بعد أن كان ،بالبيئة ةالقانوني

ساهمت هيئة األمم المتحدة والمنظمات الدولية بجهود لتطبيق سياسة اقتصادية و 
 ارصدلمؤتمرات وا  ا حاضرا ومستقبال بعقد البيئة حماية طار ما يحافظ علىفي إ ،واجتماعية

 بمدينة المنعقد البشرية للبيئة المتحدة األمم مؤتمر ومن ذلك نجد ،والمواثيق الدوليةعالنات إلا

لتزداد مظاهر سياسة عالمية للبيئة،  تهدف لرسم كانطالقة 1972 سنة بالسويد ستوكهولم
 بمدينة المنعقد "التنميةو   ةللبيئ المتحدة األمم مؤتمر "خالل منكثر االهتمام بموضوع البيئة أ

مؤتمر "في  ، والذي جاء مكمال لما تم االتفاق عليه1992 عام في رازيلبالب ديجانيرو ريو
 البيولوجي التنوع اتفاقية إلى باإلضافةبشأن البيئة،  "عالن ريوإ"وأسفر عنه  "ستوكهولم

مؤتمر "التي حضرت النعقاد  المناخية تاالتغير  اتفاقيةوكذا  ،1992جوان  05 :الموقعة في
في  "المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية المستدامة"، وصوال النعقاد 1997عام  "كيوتو
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 "20+ريو"كانعقاد مؤتمر  ، وغيرها من المؤتمرات2002جنوب افريقيا عام جوهانسبورغ 
 .2012بالبرازيل سنة 

لى سن إ -طار مواكبة الجهد العالميإفي  – اتجهت الجزائر كغيرها من الدولو 
 يهاموذج الفعال في الحفاظ عللى تقديم النإالمشرع  سعىو ألجل حماية البيئة، تشريعات 
غير كافية من حيث  ولكنها هميتهاأ لها الدولية الحمايةن على اعتبار أ، بعدة أوجه وحمايتها

على اعتبار  ،على الصعيد الدوليرغم أن البدايات األولى لهذه الحماية سطرت ، االلتزام بها
تكرس مبادئها ن ة ذات بعد عالمي ولكن لها انعكاسات داخلية، وعليه وجب أإشكالية البيئ

  .وطنية جهزةأ بها تقومالقوانين والتشريعات الداخلية لى وتوصياتها على مستو 

نجد الحماية ، لعلى مستوى التشريع الجزائري للبيئة القانونية الحماية صور تعددتو 
ا جزاءات ذات طابع يترتب عن مخالفتهحلوال تسبق وقوع الضرر، و  دارية المتضمنةاإل
 مألوفة وغير استثنائية قواعد  لها إدارية قانونية داري، مالي أو قضائي، وتقوم على وسائلإ

ترتيب  الذي وقع تستدعي خطورة الضررقد تحكم مجال عملها وهذا جوهر بحثنا، في حين 
و االمتناع عن تجريم عمل أ، لفرض بموجبها التشريعقواعد يعلى الحماية الجنائية القائمة 

ي هذه الجرائم، كذلك نسان وعقاب مرتكببسالمة البيئة ومن ثمة بسالمة اإلعمل يمس 
الحماية المدنية المرتبطة بقواعد مدنية ترتب قيام المسؤولية المدنية على من يقوم بأعمال 

 .للبيئةملوثة 

  التعريف بالموضوع:

 ،يتجسد في مجموع اآلليات المكرسة من خالل التشريع الجزائريطروحة موضوع األ
تمت الدراسة و  السياسات البيئية للدولة، بتحديد مجمل ألجل حماية البيئةأساسا والموجهة 

في إطار مبادئ تحكم وتأسيسها  ،قبل وقوعهمن الضرر وسائل وقاية البيئة لى توجه إبال
وسائل س أن تأسمبادئ ردعية من شأنها و  دارة المعنية بذلك من جهة،تنظيم ونشاط اإل
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تدخل وصوال لمجال  ،في حالة وقوعه وعالجهلتخفيف من آثار الضرر البيئي قانونية 
 .خرىمن جهة أ داريالقضاء اإل

التي يات لفي مجموعة اآلتتمثل دارية السابقة عن وقوع الضرر البيئي الحماية اإلو 
تخرج هذه وال  ،عملهاجميعا على مبادئ تحكم سير أسسها كرسها التشريع الجزائري، و 

في مختلف القرارات المتخذة وتكريسهما  ،عالماإل مبدأالمشاركة و  مبدأ عن نطاق لياتاآل
ن كل ما ع سلوب الوقاية واالحتياطع أباتباالحيطة  اه حماية البيئة، كذلك تجسيد مبدأتج

 .الشق من الحماية ليات المتبعة في هذافي كل اآلوانتهاج هذا المبدأ  ،يضر بالبيئة

ت البيئية التشريعا داري البيئي على اعتبار أنلية التنظيم اإلومن هذه اآلليات نجد آ
بة البيئة قبل وقوع الضرر عليها أو على تجاه مراقتخاطب هيئات إدارية عامة، لتكلفها بمهام 

نجد هيئات  سلوب الالمركزيوبما أن التنظيم اإلداري في الجزائر انتهج األ حد عناصرها،أ
عادية حلية، كلها مكلفة بحماية البيئة إلى جانب مهامها الدارية مإدارية مركزية وهيئات إ

و أ صيلعنها كاختصاص أصدر األخرى، عن طريق وضع آلية التخطيط البيئي الذي ي
داد لمجابهة الضرر عليها واالستع ض التمهيد لحماية البيئة قبل وقوعكاختصاص فرعي، بغر 

وهذا  و المحلي، أو الجهوي، أمتوقعة، سواء على المستوى الوطنيالغير األخطار المتوقعة و 
 وتكريسها عند التخطيط للتدابير من خالل تطبيق مجموعة المبادئ ذات البعد الوقائي

 .المستقبلية

جراءات  وال تكف آلية التخطيط البيئي كإجراء وقائي إن لم يقترن بوضع آليات وا 
إدارية كفيلة بترجمة هذه المخططات واقعيا من خالل السلطات الممنوحة لإلدارة البيئية، 

فعلية دارية التوازن بين التخطيط وآليات التنفيذ، فال يمكن تصور وجود إجراءات إليظهر 
ترك أمر التفصيل فيه و  ،لحماية البيئة دون هيكلة تنظيمية وتخطيط مسبق لطريقة العمل

ي وتدابيره دار دئ الوقائية التي تحكم النشاط اإلبما يتماشى مع المبا داريةللقرارات اإل
 . حتياطيةاال



 مقدمة :
  

 د
 

، فقد يقع وقوع الضرر قبلية ستباقعلى الحماية االفقط قتصر آليات حماية البيئة وال ت
تأخذ بعين االعتبار أخرى ولهذا كان ال بد من آليات  ،الضرر فعال وقد ال يتوقعه المشرع

افع في شقه العالجي إلى الملوث الد تتمثل في مبدأمبادئ ب الوقوع الفعلي للضرر، ومؤسسة
بخطط بديلة وحاسمة لتخفيف من اآلثار  االستبدال ومبدأ ،الردعيالمشاركة  جانب مبدأ

 .البيئة الناتجة عن ملوثاتالسلبية 

الذي و  ،بعد وقوع الضرر البيئي الجزاء اإلداريلية في الحماية الالحقة وتشمل أول آ
لية الجزاء إلى جانب آ ،ي نشاط ملوث للبيئةإدارية على أبقرارات  دارة المعنيةتفرضه اإل

عقاب المتسببين في الضرر ليأخذ صور متعددة و  ،يمس الذمة المالية للملوثالمالي الذي 
إلى آلية حماية القضاء اإلداري للبيئة من خالل دعوى البطالن للقرارات البيئي، وصوال 

جهزة إلى جانب دعوى المسؤولية اإلدارية في حالة تقصير األ ،المشروعةغير اإلدارية 
أو  ،ة عن قراراتهاترتبأو إحداث أضرار تمس سالمة البيئة م ،في تدابيرها الوقائيةية دار اإل

 .حد مرافقها ملوثا في حد ذاتهأعمالها المادية، أو كون أعن 

  شكالية الموضوع:إ

إليجاد نقطة التوازن بين استخدام البيئة وعناصرها لتلبية حاجات  الدراسةهذه  جاءت 
والتفكير في حاجات األجيال القادمة  ،وضرورة التفكير في سالمته حالياالمواطن الجزائري، 

وحقهم في ميراث بيئي نظيف وصحي، وعلى اعتبار عنوان األطروحة يتمحور حول الحماية 
مختلف التشريعات التي  ال يكون اال من خاللاإلدارية للبيئة في الجزائر، وتجسيد ذلك 

وعلى قدرتها الفعلية في حماية  ،ى إلى التعرف عليهاسنتها الدولة الجزائرية، والتي نسع
في دارية المكرسة ليات اإلاآلمدى نجاعة في:  شكاليتناإالبيئة، وعليه يمكن أن تلخص 

   .؟ريع الجزائري لضمان حماية البيئةالتش

 :همية الموضوعأ
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جابة عن رار الباحثين على اإلإص أنه على الرغم منللموضوع  ةما شد الباحث
 تحليل في اقصور  تسجل اإال أنهشكالياته كل حسب وجهة نظره وتبعا لطبيعة تخصصه، إ

في هذا القانون  باحثينن الأ، خاصة و وحمايتها البيئة إلشكاالتداري وجهة نظر القانون اإل
وغير  ئيةستثنااقواعده تختلف نظرتهم لموضوع حماية البيئة بصفة جذرية، على اعتبار 

ي سبيل ذلك تحقيق األهميتين ف ة، متوخيو الخاصأالقانون العام  عن بقية فروعمألوفة 
 .ة والعمليةعلميال

والقائمة على المختصة تحديد الجهات اإلدارية ية للدراسة في علمهمية التظهر األو 
 والذي تتسبب فيهو بعد وقوعه، أ ،وقوع الضررقبل  سواء   تدهورها لمنعلبيئة حماية ا
، سواء كان ذلك نسان بصفة مباشرةسالمة اإلال بد أن تمس ب والتي ،المتعددة الملوثات

 .عاجال أم آجال على اعتبار الضرر البيئي يبقى ممتدا إذا لم يوضع له حد

ة البيئة بوجه عام، في مجال حماي مستفيضةتوفير دراسات قانونية  هذا باإلضافة إلى
كل ذلك له لخصوص، و وجه اعلى  يةدار جهها والمتمثل في الحماية اإلو أحد أوالتدقيق في 

يضا زيادة االستيعاب وأالبيئي، اإلداري والقانون لدى باحثي تخصص القانون همية واضحة أ
دارة المختصة بهذا المجال من جهة، التشريعات البيئية لدى موظفي اإل لمختلف نصوص

 منشآتحاب صألدى المخاطبين بالنص القانوني من البيئية كما تسمح بزيادة الثقافة 
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  .لهحد بجهأعن الجهات المختصة لكي ال يعذر  دارية الصادرةجراءات اإللمختلف اإل

الهين،  باألمرلدراسة كون موضوعها ليس العملية لهمية األتظهر  خرى ومن جهة أ
جهزة تتمتع بامتيازات السلطة العامة، أن منفذها أال بد من ضبط حدودها على اعتبار ف

لذلك ال بد من  ،نشائها حماية الصالح العامإومنح لها التشريع مراكز قانونية يفترض في 
لمختصة مع المخاطبين ا دارةها كفة اإلالتفصيل في هذا النوع من الحماية التي ال تتوازن في

 .المادية عمالهاأو  داريةاإل  بقراراتها
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 :الهدف من الدراسة 

 البيئي لمجالادارة المكلفة بتنظيم ات القانونية المعتمدة من طرف اإلليتوضيح اآل 
 ،من طرف المشرع الجزائري الممنوحة لها لهذا الغرض تحليل سلطاتها لىإ والسعي، وحمايته
ة، كل يدة عناصر بيئو عأو تلحق وقوع الضرر على عنصر أجراءاتها التي تسبق إوتتبع 

على حماية  في سبيل الوقوف ،ليات ومواطن النقصاآل هفعالية هذمدى لى إذلك للوصول 
 .ملموسة وكاملة للبيئة

 الموضوع: ختيارمبررات ا

كونها من الدول النامية، إال ن الجزائر رغم هو بيان أسبب اختيار موضوع األطروحة 
على اعتبار ذلك من صميم صالحيات  ،غفل األهمية القصوى لحماية البيئةال يجب أن ت   أنه

نظرا لتشعب الرتباطها الوثيق بالنظام العام، و دارية المختصة بذلك في الدولة، السلطات اإل
، ومن جهة أخرى الحرص على لة حماية البيئة سواء داخليا وخارجيا من جهةاد مسأأبع

خاصة  ،سالمة مواطنيها ومحيط حياتهم، والحفاظ على حق األجيال في بيئة صحية وسليمة
أثرت بشكل  ، والتيالعلمي والتكنولوجيالستغالل نتيجة االتي قد تلحقها أمام األضرار الكبيرة 
ن نساهم رأينا أوعليه  ،اإلنسان في العالم وفي الدول النامية بصفة خاصةأو بآخر على بيئة 
مع  جوانب التوفيق في حماية البيئة من قبل المشرع الجزائري، بإبرازمن خالل البحث 

   اظهار جوانب النقص قصد التنبيه لمعالجتها.

 منهج الدراسة:

 الذي رأينا أنه األنسب لهذه و  ،التحليلي المنهج اتبعنا باألساسعن االشكالية  لإلجابة
في التشريع الجزائري  خذةدارية المتاإل لياتاآلالدراسة، خاصة في مسألة تقييم مدى نجاعة 

سباب أو  ،ساليبهاأالتفصيل في بيان إيجابياتها وجوانب النقص فيها، بعد ب وذلكحماية البيئة، ل
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غرات التشريع البيئي الجزائري سد ثل وصوالوطرق إنجاحها،  ،التدقيق في محتواهاو اختالفها 
 في هذا المجال.

المفاهيم ذات  إلبرازحسب حاجة الموضوع بالمنهج الوصفي  ستعانتنافضال عن ا
وكذا تنظيم االجهزة االدارية القائمة على مهمة تنفيذ السياسات الحمائية الصلة بالموضوع، 

 في الجزائرالقضائية  واالجتهاداتة يتشريعات البيئلا بين ةالمقارنجانب كما لم نهمل للبيئة، 
النصوص ، وصوال في األخير لنتيجة تفيد المشرع في تحسين خرىاألدول إن وجدت مع ال

 .في هذا المجال التشريعية الجزائرية

 صعوبات الدراسة:

تلقينا خالل دراستنا عدة عقبات بدء ا من طبيعة الموضوع في حد ذاته، والذي يعتمد 
مما  ،بالدرجة األولى، ومن سماته التبدل والتغير السريع وعدم التقنينعلى القانون اإلداري 

أجبرنا على البحث في الكثير من النصوص القانونية الستنباط فكرة ما، خاصة وأن المشرع 
الجزائري يعتمد على الدراسات التجريبية والبحوث العلمية التي تكشف آثار بعض المواد أو 

دور اإلدارة تابعا لذلك أثناء حمايتها لها عن طريق عدة  التصرفات على البيئة، ليكون
 إجراءات قانونية خاصة.

كرة ذ هي فإ، االبيئة في حد ذاتهمعنى مصطلح يتمثل في كما صادفنا عائقا آخر 
مما صعب حصر في كل المجاالت،  بإسهابو تخصص الحسب تطلق مطاطة وواسعة 

 .نطاق الدراسة، وضبط األهداف بصورة أكثر دقة

والمهتمة بالتحليل  ،باإلضافة إلى قلة المراجع الجزائرية المتخصصة في القانون العام
لى إسعت انها الدراسة  ومما زاد في صعوبةللنصوص القانونية في مجال حماية البيئة، 

بمقابل تشتت ، هوبعدوقوع الضرر البيئي دارية قبل إجراءات إلمام بكل ما يلزم من اإل
  ت الصلة مع صعوبة جمعها جميعا وتحليلها.النصوص القانونية ذا
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 الدراسات السابقة:

والتي رأينا أنها  نا من جمع المادة العلميةتمكالتي ذكرنا أهمها سلفا رغم الصعوبات 
: طروحة الدكتور يحيى وناس بعنوانوفي هذا الصدد نذكر أالبحث،  لتغطية محاوركافية 

خرى ردعية، وعالج أليات وقائية و آلى إحماية البيئة في الجزائر وقسمها ليات القانونية لاآل
تى بها المشرع أناول كل الوسائل القانونية التي نه تأضوع بكثير من التوسع على اعتبار المو 

ذلك من  يلحق فقط مع ما ةاإلداري لجانب الحماية، في حين أننا خصصنا بحثنا بشكل عام
 .تحليلدقة وعمق في ال

دارية نونية اإلحمد عبد المنعم بعنوان: الوسائل القاأدراسة الدكتور بن  اعتمدنا كما
انون العام بوجه عام والقانون حماية البيئة بالقدراسته ربطت ائر، و لحماية البيئة في الجز 

غير أننا أجبنا عن إشكالية ، في إطار وسائل انفرادية وأخرى تشاركية ،داري بوجه خاصاإل
وحماية إدارية تلي  ،بتقسيم الدراسة إلى حماية إدارية تسبق وقوع الضرر البيئيموضوعنا 

وهذا ما لم  ،وقوعه، متوسعين في مجموع المبادئ القانونية المؤسسة لكل الوسائل اإلدارية
 .عبد المنعم الدكتور بن أحمد أطروحة أعالهسع فيه تتو 

الحماية  غني في دراسته بعنوان:لباحث حسونة عبد الل باإلضافة إلى أطروحة دكتوراه 
كية ثم تشار ليات اللى اآلإتقسيم بحثه و ، -طار التنمية المستدامة إفي  –القانونية للبيئة 

وقواعد من جهة ، وفقا لقواعد القانون الخاص ادية وربطهما بالتنمية المستدامةليات االنفر اآل
 .من جهة أخرى قانون األعمال

وجه دراستنا عن هذه البحوث بشكل أساسي في مسألة إفراد  وبصفة عامة تختلف
حكام القانون أو  ةفق نظر و و  ،التشريع الجزائري ةلظمتحت  ،للحماية القانونية للبيئة واحد
 المختصة بهذا المجال، لذلك كان ال بد مندارة كل جزئية تعتمدها اإلمع تفصيل  ،دارياإل

 .يمنهجدارية وتبويبها بشكل التدقيق والتمحيص في وسائلها اإل
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وعلى اجتهادات خاصة بالباحث رأينا تجسيد  ،بناء  على ما تم جمعه من مادة علميةو   
سابقة دارية العنوان الحماية اإلوتحت ول األباب الفي موضوع بحثنا من خالل بابين، تناولنا 

المبادئ التي تحكم ولها أنتطرق في  ،فصول ةربعأ وهو مقسم إلى ،عن وقوع الضرر البيئي
الحيطة  ألى جانب مبدإالمشاركة مبدأ االعالم و أ للبيئة، لنجد مبد دارية االستباقيةالحماية اإل
توافره للبدء في تدابير الحماية الذي ال بد من و داري إجراء إول أفصل في نو ، ول()الفصل األ

المكلفة  الهياكل اإلدارية، بعنوان دارة البيئيةهيكل التنظيمي الذي تقوم عليه اإليتمثل في الف
والذي  ،لبيئةالحماية اإلدارية ل لتسييرجراء التخطيط إليكون ، )الفصل الثاني( بحماية البيئة
، )الفصل الثالث( تي تسبق وقوع الضرر على البيئةدارية الجراءات اإلحد اإلأبدوره يعتبر 

عمال أعن طريق قرارات و والصادر يذي لكل ما سبق جراء التنفخير اإلاألنوضح في و 
الضبط اإلداري البيئي كإجراء كفيل  ) الفصل الرابع (ليكون عنوان  ،البيئي اإلداريالضبط 

 .بحماية البيئة

، وقوع الضرر البيئي بعددارية الالحقة لحماية اإلخصصنا الباب الثاني لفي حين 
للتوازن الشكلي لخطة البحث،  احترامافصول  ةربعإلى أ -كما الباب األول -مهيقسورأينا ت

ذا كانت إالواقع على البيئة، فالضرر  دارية لعالجي تحكم اإلجراءات اإلالمبادئ التنجد ف
ن المبادئ إف ،ضرار البيئيةيتمثل في منع وقوع األ المبادئ السابق ذكرها تقوم بدور وقائي

في شقه الملوث الدافع  أمبد وهي صالح الضرر الذي وقع بالفعل،إلى إ العالجية تهدف
 :عنوانبوهي مفصلة  ،في جانبه الردعي المشاركةأ ومبد ،االستبدال ألى جانب مبدإالعالجي 
نعرج و ول(، )الفصل األ الحماية االدارية الالحقة بعد وقوع الضرر البيئي تحكم التي المبادئ

 العام النظام حماية ضبطل أسلوبك ،البيئة الكفيلة بحماية اإلدارية الجزاءاتبعدها على 
دارة اإل ذي تفرضهال الجزاء المالي آلية إلى جانب)الفصل الثاني(،  عالجية بصورةالبيئي 

 :عنوانب، ملوثيهاخاصة أمام  في حماية البيئةجدية اإلدارة ألجل ترسيخ فكرة  ،بهة كلفالم
حماية البيئة الواقعة خيرا نوضح أ)الفصل الثالث(، و  الجزاءات المالية الكفيلة بحماية البيئة

رقابة وذلك بتفعيل المالي، الجزاء داري و بيئي في حالة عدم جدوى الجزاء اإلبعد الضرر ال
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القضاء اإلداري  دور :عنوان، باإلدارية المتبعة لحماية البيئة التدابيرالقضاء اإلداري على 
 .)الفصل الرابع(لبيئةفي حماية ا

على  نفصل فيها، سابقا ةضحالمو  ةعلميالهج امنالذلك في تسلسل مدروس وفق  كلو 
 .النحو التالي
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شهد مفهوم البيئة في الدراسات القانونية عدة توجهات على اعتبارها مزيج بين ما هو 
فكرة وهو ما جعل منها  ،وضع مفهوم محدد لها، وما هو قانوني، مما صعب و فني، أعلمي

زاوية النظر إليها من وجهة نظر ألخرى، وعليه وجب توضيح المعنى  مطاطة تختلف
، باعتبار أن التدقيق على مستوى البحث القانونيالمعتمد لهذا المصطلح الذي يعتبر حديثا 

الماسة  المشكالتحماية البيئة من بدارية المعنية السلطات اإل تسهيل مهامفيه يؤدي إلى 
 .وضبطه بهام القانوني عن مدلولها، ورفع اإلننساومن ثمة سالمة اإل ،بسالمتها

ثم  ،ول() المبحث األمحل الحماية اإلدارية  على مفهوم البيئة ولتحقيق كل ذلك نعرج
  (.) المبحث الثاني داريةتلوث البيئة محل الحماية اإلعنوان نحدد مشكالتها تحت 

 المبحث األول
 داريةمحل الحماية اإل مفهوم البيئة

 ،وغيرهما ،والبيئة السياسية ،كالبيئة الثقافية ،دراسات في عدة مصطلحكوجدت البيئة 
فكل  ،حسب مجال دراسة الباحثينو  وتختلف حسب االستعمال ،مما جعلها متعددة المفاهيم

  ليها من الجانب الذي يتعلق بتخصصه.إينظر 
نتطرق بحيث على التعاريف المتناسبة مع طبيعة الدراسة،  طار نقتصروفي هذا اإل
 ، ثمول() المطلب األالخاضعة للحماية اإلدارية ريف البيئةاتعدد تعلى في هذا المبحث إ

 .دارية )المطلب الثاني(البيئة محل الحماية اإل مكونات
 المطلب األول

 داريةلحماية اإلا محل ريف البيئةاتعدد تع
 ،روالعناص مضمونعلى ال طارها العامإ في بعضها اتفق للبيئة تعريفات عدة وردت

البد أن  وقبل إعطاء مفهومنا األخير للبيئة ،لها المعنى الدقيق في اآلخر بعضها واختلف
 لىالفقه وصوال إ في هاتعريف علىثم  ،العلمي صطالحوااللغة في ال تعريفها لىع عرجن

أن الدراسة ستكون  اعتبارعلى  ،المشرع الجزائريي نفصل في رأومن خالله  موقف القانون
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لتوضيح فكرة البيئة  ،في دول أخرىلى تشريعات البيئة شارة إاألخير، مع اإللهذا وفقا 
   .اقتضابا دون إسهاب

 ولالفرع األ 
 العلمي صطالحواال ةـغـلفي ال ئةــبيـالتعريف 

، على ميفي اللغة واالصطالح العل معناها جالء من البد البيئة تعريفات طيبستل
والذي عادة ما ينصهر  ،لنا التعرف على المدلول الفقهيبما يسهل  ي،اعتبار مجالها تجريب

الخاص  الوقوف عند التشريعو  ،على المدلول القانوني من خالل المواثيق والدساتير الوطنية
 ي:ما يل، وذلك ما نوضحه فيبها

 والأ
 تعريف البيئة في اللغة

 نزل :أي تبوأ، للفعل باء االسم لىإ العربية اللغة في البيئة كلمةصل اللغوي ليعود األ
 . (1) رجع، وبوأ أي: سدد :أي يبوء بوء  و  ،وأحل أقام أو

 تطلق أن ويمكن ،نالمكا في والنزول الحلول هي البيئة أنلنا  يتضح ذلك على بناء  و 
 .(2) ونزوله لحلوله مستقرا اإلنسان يتخذه الذي المكان على مجازا

 :ي"تبوأ" أهو  "البيئة"صل كلمة اشتقاق أن أ "مختار الصحاح"في كتابه ويقول الرازي 
 .(3)منزال هيأه ومكن له فيه "بوأه"له منزال و "بوأ"منزال نزله و 

ا لُِيوُسَف : "تعالى قوله في ما يفيد هذا المعنى الكريم القرآن فيوقد ورد  نَّ َوَكَذلَِك َمكَّ

ُث َيَشاُء ُنِصيُب  َها َحيأ أُ ِمنأ ِض َيَتَبوَّ َرأ َر فِي اْلأ َمتَِنا َمنأ َنَشاُء َوََل ُنِضيُع أَجأ بَِرحأ

ِسنِينَ   .(5)خوه هارون عليهما السالم لقومهما بيوتا بمصربمعنى أن يتخذ موسى وأ ،(4)"الأُمحأ

                                                           
(1)

 . 382 ص د س ن،مصر،  القاهرة، المعارف، دار الهمزة، حرف الياء، فصل ،العرب لسان منظور، ابن 
(2)

 .117ص ،2006عمان، األردن،  أسامة، دار ،االجتماع علم معجممصلح،  أبو عدنان 
(3)

 .28، ص 1989، مكتبة لبنان، لبنان، مختار الصحاحبي بكر بن عبد القادر الرازي، أمحمد بن  
(4)

 .56اآلية  يوسف، سورة 
(5)

، 1980م، بيروت، لبنان، ــــالكري نآالقر، دار 05، المجلد الثاني، ط مختصر تفسير ابن كثيرمحمد علي الصابوني،  

  . 254ص 
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ِلَقْوِمُكَما ِبِمْصَر ُبُيوتًا َواْجَعُلوا  َءاَوَأْوَحْيَنا ِإَلٰى ُموَسٰى َوَأِخيِه َأْن َتَبو  " :تعالى قوله وأيضا
اَلَة َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِنينَ   .(2)ن يتخذ منها منزال حيث يشاء، بمعنى أ(1) "ُبُيوَتُكْم ِقْبَلًة َوَأِقيُموا الص 

َمْن َكَذَب َعَلي  " :-صلى اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل  قول الشريف الحديث وفي 
ًدا   الحلول هو التبوء وهذا النار، من منزله لينزل :أي ،(3)"َفْلَيَتَبو ْأ َمْقَعَدُه ِمَن الن ارِ ُمَتَعمِّ
 . (4)والسكن والمنزل المحل هي البيئة أن منه يؤخذ أن ويمكن والسكن، والنزول

و الجماعة ، أو المحيط الذي يعيش فيه الفرد أن كلمة البيئة تعني المنزلوعلى هذا فإ  
 .الكائنات الحيةوباقي 

 :(5)نهاأعلى  " Le petit Larousse " معجم في وردت فقد الفرنسية اللغة في البيئة أما  
  " L'ensemble des éléments naturels et artificiels qui entourent les 

hommes, une espèce animale, etc "  . 
 :(6)نهاعلى أ"   Dictionnaire HACHETTE"  يضا عبر عنها في قاموسأ

«  L’ensemble de ce qui entoure ou cadre de vie de l’homme, d’une 

espèce animale ; milieu » .  
 أو طبيعية كانت سواء ،والبيولوجية والكيمائية الفيزيائية العناصر بمعنى مجموعة

هذه ب يقصدو  ،(7)العناصر وكذا والنبات والحيوان اإلنسان افيه يعيش التيو  ،اصطناعية
  .باإلنسان تحيط التي والصناعية الطبيعية العناصرخيرة األ

                                                           
(1)

 .  87اآلية  يونس، سورة 
(2)

 .204، ص السابق محمد علي الصابوني، المرجع 
(3)

هللا  رسول على الكذب تغليظ باب المقدمة، ، كتاب2، ط 1ج  ،مسلم بشرح النووي صحيح مسلم بن الحجاج، اإلمام 

 . 05، ص 1994،د م ن ، مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع، 03:رقم  حديث صلى هللا عليه وسلم ،
(4)

   . 382 ص المرجع السابق، منظور، ابن 

 
(5)
 Dictionnaire Larousse de poche 2011, Imprimé en Allemage par GGP Media GmbH 

Composé par IGS_ CP a L’Isle – d’Espagnac , edétion 2011 , Paris , France, p 294 .  
(6)
 Jean- Pierre Mével ,Dictionnaire HACHETTE langue française Mini, HACHETTE 

LIVRE 2001 ,43 quai de Grenelle, 75905 Paris CEDEX 15, p 271 . 
(7)

في علوم طروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه أ، طار التنمية المستدامةإالحماية القانونية للبيئة في ، حسونة عبد الغني 

   .   12، ص 2013 الجزائر، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،أعمال قانونالحقوق، تخصص 
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 والكيمائية العوامل المادية مجموعة" :بأنها البيئة الفرنسية اللغة مجلس عرف وقد
 غير أو مباشرة بطريقة تأثير، و معين وقت في القائمة االجتماعية والعناصر ،والبيولوجية

 .  (1) اإلنساني والنشاط الحية الكائنات لىع ،الحق وقت في أو حاليا ،مباشرة

 ،للداللة على مجموعة الظروف البيئة فيستعمل مصطلح ،نجليزيةاإل لغةفي ال أما  
 كما تستعمل ،(2)اإلنسان فيها بما الكائنات حياة في تأثير لها التي الخارجية المؤثرات أو

 .  (3) ةوالتنمي النمو على الظروف المؤثرة عن للتعبير
 :(4)نهابأ « EL-MORCHID »ليعبر عنها في قاموس 

 «N. external conditions and surroundings, esp those that affect the quality 

of life of plants, animals and human beings».  

فهو  ،بيئة يكاد يكون واحدا في مختلف اللغاتال مصطلحاللغوي ل المعنىوه بأن نن  
ر تتكون عالقة التأث، لي يعيش فيه الكائن الحي بوجه عامو الوسط الذألى المكان إينصرف 

رف اإلدارة من ط حمايتها، فيتوضح لنا مجال إشكاالتها، ومن ثمة سبل والتأثير على البيئة
 .المنظمة لها

 ثانيا
 في االصطالح  ةــيئتعريف الب

وعبر عنها بمصطلح  يكل"رنست هآ"لماني البيئة العالم األول من استعمل مصطلح أ
« Ecology »  بدمج كلمتين يونانيتين« Oikos »  بمعنى المسكن، والثانية كلمة«  logos » 

  .(5)ومعناها العلم
 « nature »الطبيعة مصطلح و  « environnement »البيئة  مصطلحكما يختلف 

التي تتكون من عناصر طبيعة حقا، لكن و  ،من مفهوم البيئة لكون هذه األخيرة تمثل جزء  
                                                           

(1)
 ،2008مصر، اإلسكندرية،  الجديدة، الجامعة دار ،البيئة تلوث عن الناشئة المدنية المسؤولية الدنياوي، فاروق  ياسر  

 .       15ص
(2)

 . 116 ص   السابق ، ،المرجع مصلح أبو عدنان 
(3)

  Longman dictionary of contemporary English, London,  Longman , édition 1984, p367. 
(4)

  EL – MORCHID scholar Dictionary English, New Edition Reserved, updates and 

illustrated, édition EL –MORCHID Jazairia, Without the year of publication, w, y, of, p, 

p94. 
(5)

 منشورات الحلبي الحقوقية، ،01، ط -دراسة تحليلية مقارنة  –داري البيئي القانون اإل، جم الدين زنكةاسماعيل ن 

   .  29، ص  2012بيروت، لبنان،
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البيئة تتضمن فوق ذلك عناصر جديدة استحدثها اإلنسان في إطار تعامله مع تلك المكونات 
يطرة على إلى التأثير فيها إلقامة منشآت بهدف الس هالطبيعية وتأثره بها، األمر الذي دفع

                                                               .(1)الطبيعية وخدمة اإلنسان
نجد البيئة الطبيعية، بحيث  يكاد يتفق العلماء على مفهوم واحد الصطالح البيئةو 

  .وغيرها...يئة الثقافية، البيئة البشرية، البيئة االجتماعية، البيئة االقتصادية، الب
و غير حية أمن ظواهر حية  باإلنسانكل ما يحيط " أنها: بالبيئة الطبيعيةيقصد و 

والبيئة ، "البيئة المشيدة االصطناعية" :هي البيئة البشريةما أ، (2)"دون تدخل االنسان
على  التي تشتمل والبيئة االقتصاديةتشتمل على مظاهر الحياة االجتماعية،  االجتماعية

بما فيها  ،تتوفر على كل المجاالت الثقافية البيئة الثقافيةما أ، (3)مجاالت الحياة االقتصادية
 البيئة السياحيةما أ، (4)لتراث الشعوب الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات األهمية الكبرى

هي: التي تهتم بالمحافظة على البيئة بدرجة كبيرة وذلك في مكان المزار السياحي بصفة 
قدرة اإلنسان على استحداث األدوات وعرفت أيضا بأنها بيئة اصطناعية أوجدتها ، (5)عامة

واستخدامها في مجاالت تفاعله مع البيئة الطبيعية، بعكس السياحة البيئة، وهي السفر إلى 
 .(6)مناطق طبيعية لالستمتاع بالموارد البيئية الطبيعية المختلفة بها

ة على أنها: "المخزون الديناميكي للمصادر الطبيعية واالجتماعي وتم تعريف البيئة
ليس بالضرورة أن تعتمد ، ف(7)من أجل تلبية احتياجات اإلنسان"وقت ما المتوفرة في 

التعريف في البيئة الطبيعية  التعاريف على مجال واحد لتحديد معنى البيئة، فحصرها هذا
 والبيئة االجتماعية. 

                                                           
(1)

 .      108، ص 2009سكندرية، مصر، ، دار الجامعة الجديدة، اإلالحماية الجنائية للبيئةلفي، عادل ماهر األ 
(2)

 . 18،19، ص 2012ردن، الحامد للنشر والتوزيع، عمان، األ، دار 1، طنسان والبيئةاإلخرون، آعطية محمد عطية و 
(3)

 المرجع نفسه. 
(4)

لإلصدارات ، المركز القومي 01، طحماية البيئة والتراث الثقافي في القانون الدوليعالء الضاوي سبيطة، هشام بشير، 

  .73، ص 2013القانونية، القاهرة، مصر،
(5)

 .40، ص2009سكندرية، مصر، ، مؤسسة شباب الجامعة، اإلالسياحة والبيئةطارق كمال،   
(6)

، مركز الخبرات المهنية لإلدارة دارة البيئة من أجل جودة الحياةإ: عال أحمد اصالح، بيتر جيمس، ترجمةكلود فوسلر،  

    .453، ص 2001مصر، بميك، القاهرة، 
(7)

 .22، ص2010، المكتبة الوطنية للمملكة األردنية الهاشمية، 01، ط دراسة المفهوم القانوني للبيئةسهيل محمد العزام،  
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يختلف محتواه حسب وجهة  ،وعليه البيئة كلمة شائعة لها مدلوالت كثيرة ومعنى نسبي
لى النظام المراد منه تحديد بيئته ومن المستوى التجميعي الذي ننظر منه إالنظر، من حيث 

 .(1)حيث اختالف بعده الزمني
الختالف  ،في وضع معنى اصطالحي دقيق وشامل للبيئة وقد وجدنا صعوبة بالغة

العلوم التطبيقية  عن نطاق وبصفة عامة ال تخرج لكنهاالتخصص ووجهات النظر لمعرفيها، 
من جهة  نسانمن صنع اإل من جهة، والوضعية التي تنشأ الطبيعية هالمكوناتالمحددة 
 أخرى.

في اللغة  هاخالل تعريفمن تم تبيين معنى البيئة المعنية بالدراسة  وبعد أن
رؤية الفقه  بقي أن نستوضح، بهام حولها، بغرض توضيح أصلها وتجنب أي إواالصطالح

 .لمدلولهالقانون وا
 نيالفرع الثا

 لبيئةالفقهي لتعريف ال
الفقيه " ديسبا " فيرى  للبيئة، دقيق تعريفهتمة بوضع الم الفقهية االتجاهات تعددت

نه يختفي، قانون نوع من الزئبق الذي نعتقد أننا أدركناه في حين أن البيئة بالنسبة لرجل الأب
ة يسعى القانون للحفاظ مباعتبار البيئة قي ،مكانية وضع تعريف لهانظرا لتشكيكه في إ

 .(2)عليها
بل  ،فقط الطبيعي الجانب تشمل ال بأنها وجدعتمد البعض على المفهوم العلمي و فا

 ،عناصر معينة اعتمادا على المفهوم المادي مجموعةنها أ آخرون وجد بينما ،تفتقد للحصر
كل ل في يفصحاول التنس، و السابقين التيارين من كل بين بالجمع وسط تجاها اكتفى في حين
 :ما يليذلك ك

 

                                                           
(1)

دار  ،-نسان وقضايا المجتمعسلسلة علم اإل –تلوث البيئة وتحديدات البقاء: رؤية انثروبولوجية، يسرى دعبس 

 .  05، ص 1997مصر، ،سكندريةاإل المعارف،
(2)

ـ ،  دار الجامعة النظام القانوني لحماية البيئة ـ في ضوء التشريعات العربية المقارنةطارق ابراهيم الدسوقي عطية،  

 . 99، 98، ص  2014 مصر، سكندرية،الجديدة، اإل
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 والأ
  لبيئةل الضيق التعريف

و المجال المكاني الذي يعيش أالوسط " نها: أب تعرف الضيق االتجاه لهذا وفقا البيئة
  .(1)" بما يضم من ظواهر طبيعية وبشرية يتأثر بها ويؤثر فيها ،فيه االنسان

 فيها تعيش التي الخارجية والعوامل الظروف مجموع :"بأنها ف البيئةكما تعر  
   .(2)" بها تقوم التي الحيوية العمليات في تؤثر و الحية الكائنات

وهي كذلك الحيز الذي يمارس فيه البشر مختلف أنشطة حياتهم، وتشمل ضمن هذا 
 .(3)اإلطار كافة الكائنات الحية من حيوان ونبات والتي يتعايش معها اإلنسان

الوسط أو المجال المكاني الذي يعيش فيه اإلنسان بما يضم من ظواهر وهي أيضا 
طبيعية وبشرية يتأثر بها و يؤثر فيها، أي أن البيئة تشمل كل العوامل الحيوية وغير الحيوية 
التي تؤثر على الكائن الحي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حيث يقصد بالعوامل الحيوية 

أما  ،والمرئية الموجودة في األوساط البيئية المختلفة ،لمرئيةجميع الكائنات الحية غير ا
                                                                                                                                                                                    .(4)العوامل غير الحيوية فيقصد بها الماء و الهواء والتربة

على  واعتمدفي مكوناتها الطبيعية،  حصرهاللبيئة  لضيقن المعنى اننوه هنا بأ
حيوية العناصر ال والمتمثلة في ُيدخل اإلنسان في ايجاد عناصرها،ال  الذيالمفهوم المادي 

 .الحيويةالعناصر الو 

                                                           
(1)

 مكتبة ابن سينا، القاهرة، ،-اسالميةرؤية  -التلوث مشاكلها وقضاياها وحمايتها من  لبيئةا، محمد عبد القادر الفقي 

 . 10، ص1993 مصر،

نسان فيتأثر به المجال الكافي الذي يعيش فيه اإل وأالوسط ن البيئة هي: أحجاب للتعريف نفسه بقوله كذلك ذهب محمد منير 

 .ويؤثر فيه

 ،، دار الفجر، مصر01، ط اسالميالتلوث وحماية البيئة قضايا البيئة من  منظور ، نظر لـ: محمد منير حجابأللتوسع 

 . 22، ص1999
(2)

 .21 ص ، 2002 لبنان، بيروت، للطباعة، الذهبي النسر ،الهوائية للبيئة الجنائية الحماية القوي، عبد حسين محمد 
(3)

 ، -والعالمية التلوث الصناعي و أثره على البيئة العربية  -حماية البيئة الخليجية خالد القاسمي، وجيه جميل البعيني،  

 .11، ص 1999، مصر، سكندريةاإل زاريطية،لمكتب الجامعي الحديث األا
(4)

مطبعة اإلشعاع الفنية ، 01، طقتصادية والمالية لتلوث البيئة ووسائل الحماية منهااآلثار اال محمد الصالح الشيخ، 

  .06، ص2002 اإلسكندرية، مصر،
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 الثانية تضيف عناصرف ،ومصطلح البيئةبين مصطلح الطبيعة خلط فهذا االتجاه أ
، أما االتجاه المناقض لهذا التيار كانت وجهة نظره ضرار بهاوتسبب في اإل جديدة لألولى

 مختلفة، وحدد معنى البيئة كالتالي:
 ثانيا

 للبيئة الموسع تعريفال
 الثقافية، الحضارية المؤثرات من مجموعة :نهابأ الواسع مفهومها في البيئة تعرف

 .نباإلنسا يحيط شيء كلنها بمعنى أ ،(1)المادي النطاق مفهوم في البيئة جانب إلى والنفسية
 فيه يحيا الذي الوسط في تؤثر التي العوامل مجموعة ":نهابأ البيئة كما عرفت

 ،(2)اإلنسان فيه يعيش ماديا نطاقا بوصفها للبيئة المادي المفهوم بذلك ، وهي تشمل"اإلنسان
 .(3) "فيه ويؤثر الجماعة أو الفرد سلوك يثير ما كل" :هيف

الطاقة واألحياء  " الطبيعة وما فيها من هواء وتربة ومعادن ومصادر أيضا تعني
وما أقامه من مؤسسات  ،جتماعيةاه اإلنسان من نظم باإلضافة إلى ما شيد   ،بكافة صورها

األراضي والموانئ و  س والمعاهد والطرقالتجارية والمدار  كالمناطق الصناعية والمراكز
 .(4)المناطق السكنية " الزراعية و
ثقافية، اجتماعية،  اقتصادية، بعاد تاريخية،تشمل عدة أ بهذا المفهوم البيئةف

 ،الحيةثناء نشاطه الحيوي مع بقية الكائنات وغيرها، لتتفاعل مع اإلنسان أوتكنولوجية 
 .وتتجاوز الخصائص الطبيعية للوسط

معنى لم يتوصلوا لن في مجال البيئة يالباحثن أ االتجاهين السابقينمن خالل نالحظ 
 يدوره، و لى المعنى نفسفي معظمها إتعاريف تشير من تم تداوله  وما ،موحد للبيئةو دقيق 
ن، معي وسط أو محيط تسود التي والطبيعية والفيزيائية الحيوية والعناصر الظروف فكرة حول

   .للعيش فيه صالحا يجعله نشاط االنسان الصناعي الوسط الذي وأ
                                                           

(1)
 .908ص  ،2007مصر،  ، دار النهضة العربية، القاهرة،لدراسة القانون الدولي العام مقدمة، صالح الدين عامر 

(2)
 القانون في مقارنة دراسة  - )الضوضاء( ومصر فرنسا في العصر لمشكلة معالجة العامة السكينة حمايةداود الباز،  

 . 17ص   ،1998 مصر، القاهرة، العربية، النهضة دار ، -اإلسالمية والشريعة البيئي اإلداري
(3)

 .18 ص المرجع نفسه، 
(4)

 .27صالمرجع السابق، محمد عبد القادر الفقي،  
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عطاء صورة قريبة لتعريف ، محاولة بذلك إبذلك نجد اتجاها ثالثا حاول التوفيق بينهما
 .البيئة

 ثالثا
 توفيقيالتعريف ال

لى ما قد م يصل إول ،الفقه على المعيار العلمي لتوضيح المعنى القانوني للبيئة يعتمد
من الفقهاء قاده مجموعة  تجاهين السابقيناالبين  ظهر اتجاه وسط وعليهيتفق عليه، 

 يعيش الذي المادي المحيط " :بأنها البيئة عرف الذي الحلو غبرا ماجد الدكتورك ،القانونيين
 إلشباع أقامها ومنشآت حية، وكائنات وتربة وفضاء وهواء ماء من يشمل بما اإلنسان فيه

 . (1)"حاجاته
 مقومات على منه ويحصل اإلنسان، فيه يحيا بأنها الوسط الذي البيئة كما اعتبرت 
 .(2)البشر بني من أقرانه مع عالقاته فيه ويمارس ،ومأوى ،وكساء ،غذاء من حياته

ستفيدون فراد الذين يعيشون عليها ويأنها الميراث المشترك لكل األبكما عرفت البيئة  
ضرار بها، لتشمل البيئة الفيزيائية كذلك عن اإلمنها، كما يتضررون من األضرار الناجمة 

 .(3)االجتماعية 
بين المعنى القانوني والمعنى الفني للبيئة دمج وذهب األستاذ" داود الباز" إلى ال

نسان، والتي تنظم سلوكه ونشاطه فيه مجموعة من القواعد اعتبارها الوسط الذي يحيا فيه اإلب
حته مما يفسد الفنية على نحو يحفظ عليه حياته، ويحمي صالقانونية المجردة ذات الصبغة 

 . (4)ثار المترتبة على مثل هذا النشاطعليه ذلك الوسط واآل
 البيئة بين من خالل الجمع البيئةعناصر  تحديدت على كدقد أ اريفالتعهذه ن نرى أ

نسان ركز على دور اإلخرى تومن ناحية أمن ناحية،  اإلنسان بها يعيش التي الطبيعية
                                                           

(1)
 .39، ص 2004، دار الجامعة الجديدة، مصر، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعةغب الحلو، راماجد  

(2)
مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة محمد  )التنمية وتلوث البيئة في المدينة الجزائرية(،سالطنية بلقاسم، بوزغاية باية، 

 .94، ص 2010،  مارس 18خيضر، بسكرة، الجزائر، العدد 
(3)

سكندرية، ، دار الفكر الجامعي، اإلشرح قانون البيئة من المنظور النفسي والتربويعبد الرحمان محمد العيساوي،  

 . 210ص ، مصر، د س ط 
(4)

سكندرية، مصر، ، دار الفكر الجامعي، اإل01، ط لحماية البيئة من التلوثساس الدستوري األداود عبد الرازق الباز،  

  . 35ص ، 2006
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 بيئةل هخلقل توفيرها للموارد الطبيعية له، و سواء بتأثير البيئة عليه من خال ،وتفاعله معها
و بتأثيره هو عليها والتأثير على نظامها الطبيعي، وهذا ما واشباع حاجاته، أ مصطنعة مادية

 .با في االضرار بعناصرها وتلويثهاجعله سب
 في يرغب الذي القانوني للباحث قلق مصدر البيئة أصبحت  فكرة اتساع غير أن

للبيئة من  التعريف القانوني البحث عنلى ، وهذا ما أدى بنا إ(1) "للبيئة واضحمعنى  تحديد
 .خالل الفرع التالي

 الفرع الثالث
 لبيئةالقانوني لتعريف ال

لم يكن وليد االستقالل،  في الجزائر بوجوب تنظيم حماية البيئة قانونياالعتراف ال
لتعدد مواردها الطبيعية التي استنزفت من قبل اإلدارة االستعمارية الفرنسية، عن طريق نظرا 

قامة المستوطنات على األراضي الفالحية، وعمليات الحفر، وغيرها.  سياسات التحريق، وا 
ودسترة موضوع البيئة نابع من كون الدولة جعلت منها محور تقاطع كل السياسات  

الدساتير المواثيق و تعريف البيئة في كل من غير أننا نكتفي ب، (2)االقتصادية واالجتماعية
 .القوانين المنظمة لها ى بعضإضافة إل ،المتعاقبة التي مرت على القانون البيئيالوطنية 

 والأ
 الوطنيةالمواثيق والدساتير  البيئة في

من طرف رئيس  1963أكتوبر  03 بتاريختم تعليقه الذي  1963صدر دستور 
 انشغالو ر نظرا لحداثة استقالل الجزائ ،ا صريحا بالبيئةاهتمام دستوريول اللم و  ،(3) الدولة

حداث  ،الوطنية السيادةبمواضيع أخرى ذات األولوية اآلنية كتعزيز  المؤسس الدستوري وا 
، أضف إلى ذلك غياب مفهوم حماية البيئة كموضوع مستقل البنى التحتية للدولةمؤسسات 

                                                           
(1)

الجامعي،  الفكر دار، 1ط  ،المعاصر القانون أسلمة مبدأ ضوء في للبيئة القانوني المفهومأحمد محمد حشيش،  

 .08 ، ص 2001،مصرسكندرية، اإل
(2)

المجلة المغربية لإلدارة المحلية  ،(المعاصر القانون أسلمة مبدأ ضوء في للبيئة القانوني المفهوم)أحمد محمد حشيش،  

 .112 ، ص 2010أوت  ،93العدد ، المغرب، والتنمية
(3)

ديوان ، 01، ط 02ج ، -النظرية العامة للدساتير - الجزائري لدستورياالوافي في شرح القانون ، فوزي أوصديق  

 . 263ص ، 1994المطبوعات الجامعية، الجزائر،



 االدارية الحماية محل للبيئة مفاهيمي مدخل                                             :   فصل تمهيدي

- 23 - 
 

  :ما يلي عاله نصت علىمن الدستور أ 16أن المادة  خاصة، حماية دستوريةبذاته يستلزم 
، فال "وفي توزيع عادل للدخل القومي ،الئقة حياة في فرد كل حقتعترف الجمهورية ب "

مة من في الساله وحق ،نسانبناء حياة الئقة دون وجود بيئة إنسانية تسلم فيها حياة اإليمكن 
 .كل المضار التي قد تصيبها

 مكافحة عنوانوتحت  ،السابع الباب في 1976 ميثاق ضمن اإلشارة للبيئة وجاءت
 من السكان حماية صحة و المحيط صيانة ضرورة على التأكيد وتم البيئة، وحماية التلوث

 ،واالجتماعية ،االقتصادية المؤسسات مجموع وكذا المحلية الجماعات على رضوفُ  المضار،
 و التلوث مقاومةالعامة والمسطرة ل سياسةال لتنفيذ لوضع أولي دور لعب للبالد الثقافية و

 هاأن على تفهم أن يجب وال المواطنين كل نشغالا تشكل أن يجب سياسة البيئة، وهي حماية
 .(1)وحدها الدولة مسؤولية

 اإلنسان بترقية ...التعجيل"على: منه  11 كدت المادةفقد أ (2) 1976 دستور ماأ
 الفقرة 12 المادة وردت"، وقد أالحياة العصرية ظروف و يتالءم العيش من مستوى إلى

يضا وأ، "شخصيته وازدهارها تفتح أسباب وتوفير اإلنسان ترقية ..." :أن عبارة منه الثالثة
ن السلطة التشريعية أعلى كدت من الدستور أعاله أ 25إلى  22من لفقرات ا 151المادة 

الخطوط العريضة لسياسة اإلعمار قد خول لها رسم المجلس الشعبي الوطني المتمثلة في 
حماية التراث الثقافي ذلك ك، اإلقليمي، والبيئة، ونوعية الحياة، وحماية الحيوانات والنباتات

 . النظام العام للمياهو النظام العام للغابات ضا حماية أيو ، والمحافظة عليه والتاريخي

 المنشآت وتطوير العمرانية التهيئة الخامس الفصل ضمن البيئة 1986 ميثاق وتناول
 إطار تحسين ضرورة على أيضا نص قد الميثاق هذا أن إلى اإلشارة مع القاعدية،
  .(3)المعيشة

                                                           
(1)

: ، الصادرة في 61، ج ر، العدد  المتضمن نشر الميثاق الوطني، 1976جويلية  05: ، المؤرخ في57 -76مر رقم : األ 

  . 1976جويلية  30
(2)

يتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ، 1976نوفمبر  22، المؤرخ في: 97-76مر رقم: األ 

  .1976 نوفمبر 24الصادرة في:  ،94العدد  ج ر،، الشعبية
(3)

 ر، ج، 1986 لسنة الوطني الميثاق نشر متضمنال، 1986 فيفري 09 في: ، المؤرخ22 -86رقم:  رئاسيال المرسوم  

 . 1986فيفري  16 في: الصادرة، 07 العدد
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لمجلس الشعبي الوطني، إال أن ل حماية البيئة س اختصاصيكر ت نه تمأهنا نالحظ 
تنمية شاملة وسريعة، كان ضاربا وقويا، ويظهر االهتمام الكبير بالجانب التنموي لتحقيق 

 ذلك من خالل تخصيص فصل كامل للتسيير االشتراكي.

، إذ نص 1976مرة ثانية االختصاصات التي ثبتها دستور  (1)1989كرس دستور و 
، ولها إياه الدستوريشرع المجلس الشعبي في المجاالت التي خ" على أنه: 115في المادة 

 القانون ما يأتي:يدخل في مجال و 

 القواعد العامة المتعلقة بالبيئة و إطار المعيشة. -
 القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية. -
 حماية التراث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليه. -
 ."النظام العام للغابات واألراضي الرعوية -
جملة من الصالحيات الموكلة للمجلس عاله قد حدد أ يالدستور النص  نأ نالحظ 

 عدى فيما واضحةليست  الرؤيةن ر أالشعبي الوطني بما فيها المسائل المرتبطة بالبيئة، غي
على  كسياسة عامة تتعلق بالبيئة في شقها الطبيعي والثقافي، العريضة الخطوط بعض بيان
 النظام من بتحولها تبع،الم واالقتصادي السياسي للنهج الجزائرية الدولة تغيير من الرغم

 . الليبيرالي نظامال إلى االشتراكي
 الرابع الفصل في الواردة أحكامه من العديد خالل من 1996 وهذا ما جسده دستور

 األمن، الحماية، في الحق الصحية، الرعاية في الحق أهمها: األساسية والحريات للحقوق
 .(2)الخاصة الحياة واحترام والمعنوية، البدنية اإلنسان سالمة الراحة، في الحق النظافة،

صراحة على ترشيد استعمال الموارد كد قد أف 2016التعديل الدستوري لسنة  أما
نص على حق و ، جيال القادمةلصالح األ مالك المائيةعية، األراضي الفالحية، واألالطبي

                                                           

 
(1)

تعديل الدستور الموافق عليه في يتعلق بنشر نص ، 1989 فيفري 23 المؤرخ في: ،18-89المرسوم الرئاسي رقم:  

  . 1989 مارس 01 في: الصادرة، 09  عددال ، ج ر،1989فيفري  23استفتاء 
(2 )

 ر، ج، 1996  صدار الدستور لسنةإ متضمنال،  1996ديسمبر  07 في: ، المؤرخ438 -96رقم:  رئاسيال المرسوم

 .  1996ديسمبر  08 في: الصادرة،  76 العدد
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والمختصة في هذه  ،جهزة الممثلة للدولةمن طرف األ وحمايتها ،(1)العيش في بيئة سليمة
 .(2)المعنيين بهذا المجالشخاص الطبيعيين والمعنويين مع تحديد واجبات األ ،المجاالت

نسان بالعيش في بيئة لجزائري قد أكد على إلزامية احترام تمتع اإلن المشرع اننوه هنا أ
، حد عناصرهايمس أقد الذي  ،من التلوث لضمان سالمتها الكافية تتوفر فيها الحماية

 .والنص صراحة على وجوب كفالة ذلك من طرف المعنيين
، فقد شدد في حماية البيئة ولم يتركها مجرد 2005ومقارنة بالدستور الفرنسي لسنة 

حق من الحقوق، بل صرح أن على كل شخص المساهمة في تعويض األضرار التي يسببها 
 .(3)للبيئة

القوانين البحث في مختلف  المفيد منمحل الحماية اإلدارية،  ستكمال تعريف البيئةوال
والتي من خاللها نصل إلى النظرة الشاملة  إلضفاء ،حد عناصرهاأو أ المنظمة لحمايتها،
 .تعريف شامل أيضا

 ثانيا
 في مختلف القوانين المنظمة للبيئةالبيئة  تعريف

الجزائري تأثر المشرع ل نظرابحماية البيئة  دارية العامةس تزايد اهتمام السلطات اإلنلم
إشكاالتها المطروحة والمقاربات الحديثة لمعالجتها، ب ههتماموزيادة ا ،بالقضايا البيئية الدولية

اقتراحاتها في  كهيئة استشارية تقدم 1974سنة  ار إنشاء المجلس الوطني للبيئةقر  نجدف
تضمن المبادئ لي 1983مستقل لحماية البيئة عام صدر أول قانون كما  ،تخصصهامجال 

 .(4)دون تعريفها لعامة لمختلف جوانب حماية البيئةا
 ،المتضمن حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 10–03 :أصدر القانون رقمكما 

لبيئة و عدة عناصر لعنصر أالمتعلقة بحماية والمراسيم وتبع ذلك صدور جملة من القوانين 

                                                           
(1 )

، 14، ج ر، العدد المتضمن التعديل الدستوري، 2006مارس  06، المؤرخ في: 1-01  6رقم:  القانون ، من19المادة 

 .   2016مارس  07الصادرة في: 
(2)

 . ، المرجع نفسه68المادة  
(3)

 . 45، ص 2013، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، نظام المسؤولية في القانون اإلداريلحسين بن شيخ آث ملويا،  
(4)

فيفري  08 ، الصادرة في:06، ج ر، العدد يتعلق بحماية البيئة، 1983فيفري  05، المؤرخ في: 03-83القانون رقم:  

  . والملغى، 1983
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البيئة من  04الفقرة  06ت المادة فعرف، بما يتناسب ومتطلبات التنمية المستدامة ومبادئها
 الالحيوية الطبيعية الموارد من: تتكون البيئة البيئة:" القانون أعاله على النحو التالي

 ذلك في بما ،والحيوان والنبات األرض وباطن واألرض والماء والجو كالهواء والحيوية
 والمعالم والمناظر األماكن بين كذاو  الموارد هذه بين التفاعل أشكالو  ،ثياالور  ثاالتر 

 . (1)الطبيعية
، وعرفها بمكوناتها لبيئةالواسع ل مدلولال علىالجزائري اعتمد  المشرعالمالحظ هنا أن 

 من البعض ذهن في عتبرت ال يتالو  والمعالم الطبيعية في تعريفه، الوراثيكما أدرج التراث 
 .الجزائري البيئة لتشريع يحسب مغنم وهذا البيئة، مكونات ضمن

ا في اآلثار والتراث إيجاده في اإلنسان يتدخلوالمالحظ أيضا أنه حصر البيئة التي 
نص على  بالبيئة صلة ذات أخرى قانونية نصوص تدارك األمر في الوراثي، غير أنه

 والذي روالتعمي بالتهيئة المتعلق للقانون بالنسبة الحال وه كما ،عناصرها غير الطبيعية
 التراث بحماية المتعلق القانون وكذا ،(2)العمراني النشاط وتنظيم حماية إلى خالله من يهدف
، وكل الممتلكات التي أوجدها اإلنساني للنشاط المادي ثاالتر  حماية إلى يهدف والذي الثقافي

 سواء كانت عقارات، أو منقوالت موروثة عن مختلف الحضارات، أيضا حماية التراث
  .(3)الناتج عن تفاعالت اجتماعية قائمة عبر العصور الالمادي

 10 :في الصادر الطبيعة حماية قانونمن  األولى المادة يف المشرع الفرنسيأما 
 بما الطبيعية الموارد عناصر عن تعبيرلل يستخدم مصطلحن البيئة على أأكد ، 1976يوليو
 بما الطبيعة والسياحية والمواقع واألماكن بيئي، وتوازن ونباتية، حيوانية أجناس من تشمله
 .(4)ومناجم وأرض وهواء ماء من تشمله

                                                           
(1)

، ج ر، العدد طار التنمية المستدامةإالمتعلق  بحماية البيئة في  ، 2003 جويلية 19، المؤرخ في: 10-03القانون رقم:  

 .  2003 جويلية 20، الصادرة في: 43
(2)

، 77، ج ر، العدد قليم وتنميته المستدامةالمتعلق بتهيئة اإل، 2001ديسمبر  12، المؤرخ في: 20 - 01القانون رقم:  

 .  2001ديسمبر  15الصادرة في: 
(3)

 ، 44، العدد ، ج ريتعلق بحماية التراث الثقافي، 1998جوان  15، المؤرخ في: 04 - 98القانون رقم:  ، من03المادة  

 .1998جوان  17الصادرة في: 
(4)

 مصر، دار النهضة العربية، القاهرة،،  -دراسة مقارنة  –دارية للبيئة ، الحماية اإلعيد محمد مناحي المنوخ العازمي 

  . 18، ص 2009
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اعتمد بدوره على التعريف الضيق للبيئة، فلم يوضحها في  الفرنسي هناوالمشرع  
 .فصلوأسهب في ذكر عناصرها الطبيعية بشكل م ،شقها الصناعي

الذي  المصريع يشر التكفي تشريعات أخرى  مضبوطة بتعاريف البيئة صتخُ و 
 األولى الفقرة في األولى المادة خالل من ،إيجادها في اإلنسان يتدخل التي العناصر أضاف

 وما الحية الكائنات يشمل الذي الحيوي المحيط ا:"بأنه هاتعرفالتي و  ،البيئة قانون من
  .(1) "منشآت من اإلنسان يقيمه وما تربةو  وماء هواء من بها يحيط وما مواد من يحويه

من المرسوم الملكي  01/07المادة في  يضاأ المشرع السعوي ليهإوهذا ما ذهب 
ن بأ ؛ه28/07/1422( المؤرخ في: 34)م/ :المتعلق بالنظام العام للبيئة السعودي رقم

ضاء خارجي، وكل ما تحتويه من ماء وهواء ويابسة وف باإلنسانكل ما يحيط البيئة هي:" 
ة من طاقة ونظم وعمليات طبيعية وحيوان واشكال مختلفوساط من جماد ونبات هذه األ 

                      .(2)" نشطة بشريةوأ
 ،للبيئة الواسع المفهوم اعتمدا على أن المشرعين المصري والسعودي قد الحظالم

 تحديد صعوبة إلى يؤدي مما البيئة، رعناص من اإلنسان يقيمها التي المنشآت يعتبر الذي
 كبرأ كان الفنيين دور أن إلى يرجع ذلك في السببو  ،مانعا جامعا تحديدا الحماية موضوع

   .) 3)التشريعات هذه صياغه في القانونيين دور من
 دقيق تعريف تحديد صعوبة لم يخفف منسبق نجد المدلول القانوني للبيئة من كل ما 

 اختالفيضا أ ومختلفة، متعددة معان عن للتعبير البيئة مصطلحه لستخدامال نظرا ،للبيئة
 جل أنكما  ،للبيئة ضيق أو واسع بمفهوم أخذها حيث من بينها فيما التشريعية األنظمة

 تشريعات من حرفية بصورة مجملها في مترجمة ةيالبيئ تشريعاتال في الواردة التعريفات

                                                           
(1)

 .77 ،76السابق، ص  المرجع الحلو، راغب ماجد 
(2)

 . 11، ص 2011ردن، لمناهج للنشر والتوزيع، عمان، األ، دار ا01، ط العربيةقوانين حماية البيئة علي عدنان الفيل،  
(3)

 القاهرة، والنشر، للطباعة الفنية المؤسسة ،01ط ، -مقارنة دراسة - البيئة تلوث جرائم الهريش، صالح فرح 

 . 38ص ،1997،مصر
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 مدلول حول والغموض الخلط اعةـــــإش إلى يؤدي الذي رــــاألم دولية، اتفاقيات أو أجنبية
 .(1)والمعان النصوص

 يكون للبيئة، وثابت موحد قانوني تعريف تحديد عدم أنب الذي يرىي كما نوافق الرأ
 غير فكرة هي البيئة كذلك والتطور، التغيير بطابع تتسم التي نفسها القانون فكرة إلى مرده
 .(2)روالعصو  األزمان عبر ومتجددة متطورة هي إذ ثابتة

أن الحديث عن تعريف البيئة ما هو إال وصف للعناصر المكونة  والمالحظ كذلك
لها، لتكون بالنسبة لإلنسان الوسط الطبيعي الذي يتكون من الكائنات الحية وغير الحية 

دد ما هو والذي ينظمه اإلنسان للحفاظ على حياته، وهذا ما جعلنا نوضح عناصرها لنح
 .معني بالحماية اإلدارية

 المطلب الثاني
 داريةالبيئة محل الحماية اإل اتمكون

في  واعتمد ،لها واسعا مفهوماحماية البيئة  تبنى المشرع الجزائري في مختلف قوانين
 من خالل ضبط طارها العامإ ليتحدد ،والصناعية الطبيعية هاعناصر  ها علىعن التعبير

  .داريةمحل الحماية اإل بشكل عام، ومن ثمة معرفة ما هو مجاالتها
من خالل عنصريها المتكامالن، وهما  البيئة على ذلك سوف ندرس مكونات واعتمادا

 العناصر الطبيعية والعناصر الصناعية، وسنفرد كل واحد منها في فرع مستقل كما يلي:
 ولالفرع األ 

 للبيئة العناصر الطبيعية
 منر ذلك وغي األرض، وتربة ،الهواء المياه، موارد الطبيعية البيئةعناصر  تشمل
للتنوع  بيولوجيةالبيئة للى اإ ضافةإ، (3)اإلنسان فيه يعيش الذي للوسط الطبيعية الخصائص

 تي:هما من خالل اآلونوضح ،الحيوي في النظام اإليكولوجي
 

                                                           
(1)

 .19،18عيد محمد مناحي المنوخ العازمي، المرجع السابق ، ص  
(2)

 .13ص  المرجع السابق، ،المعاصر القانون أسلمة مبدأ ضوء في للبيئة القانوني ، المفهومحشيش محمد أحمد 
(3)

 .07، 06ص  ، 1975 مصر، القاهرة، شمس، عين مكتبة ،النامية الدول في البيئة صحة خرون،آ و حكيم الدين كمال 
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 والأ
 البيئة الطبيعية

 10-03 للقانون رقم: االعناصر الطبيعية المعنية بالحماية اإلدارية وفق نفصل في
 :يليكما  وهيلتتكون من الهواء، الماء، التربة، المذكور سابقا، 

ويسمى  ،الغالف الجوي المحيط باألرضبيئة  الذي يمثل :الهواءعنصر  -10
كغازات  إذ يتكون من غازات أساسية لديمومة حياة الكائنات الحية ،علميا بالغالف الغازي

على مجمل  تأثيراتوكل تغير يطرأ على مكوناته يؤدي إلى  وكسجين،النيتروجين واأل
 .(1)الكائنات الحية

التي قد  ،أخطار التلوثوتجنب  ،عنصر الهواءلذلك شرعت عدة قوانين لتنظيم 
جملة من القواعد القانونية والتدابير التي تحفظه من من خالل سن ، الغالف الجوي تصيب

 .(2)ةأشكال التلوث المتعدد
جزيء ويتأل ف  ،لون وال طعم وال رائحة هو سائل شف اف بغيرف :عنصر الماء -12

 الماء، برابطة تساهمي ةترتبط ببعضها  أكسجينوذر ة  ،هيدروجينذر تي  :ذر اتمن ثالث  الماء
 نم% 71اليو ح المياه تغطي، و األرض سطح ىلع الحياة رو ص لجميع أساسي عنصر
 .(3)األرض مساحة

في لمشرع الجزائري ا يترددلم  ،للنتائج الخطيرة التي تترتب عن تلوث المياه ونظرا 
من كل األخطار المهددة لها ممار يرجع بالسلب على حياة  حمايتهاقوانين بغرض استحداث 
 .سنفصل فيه الحقا، وهذا ما اإلنسان

   رضية،الهشة التي تغطي صخور القشرة األ الطبقة وهي :رضعنصر تربة األ  -13
 .(4)لتتكون من مزيج معقد من الماء، الهواء، المواد المعدنية، والمواد العضوية

                                                           
(1)

 .  122، ص طارق ابراهيم الدسوقي عطية، المرجع السابق 
(2)

 . ، المرجع السابق10-03رقم:  ، من القانون47 - 44: المواد نجد على سبيل المثال 
(3)

، مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة، 01، طتلوث البيئة السلوكيات الخاطئة وكيفية مواجهتها، شحاتة حمدأ حسن 

 .95، ص 2000مصر، 
(4)

 . 126م الدسوقي عطية، المرجع السابق، ص طارق ابراهي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9
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ذلك و االهتمام به بصفة مفصلة، المشرع  ولىأ همية هذا العنصراء  على أبن   
 .التلوثوأشكال اع نو من كل أ بحمايتهالعديد من القوانين المتعلقة  هبإصدار 

 ثانيا 
 البيئة البيولوجية 

وتتعايش مع بعضها بشكل  ،اأنواع الكائنات الحية الموجودة فيهمن كل تشكل ت
أهمية وجود التنوع البيولوجي لألحياء تنبع من أن كل نوع من ف ،(1)حركي وبنظام متكامل

 ،ي نوع من األنواعختفى  أاددة في النظام اإليكولوجي، فإذا الكائنات الحية يقوم بوظيفة مح
 .(2)النظام اإليكولوجي ختالل التوازن فيافإنه يؤدي إلى 

يعية والحيوية بالقدر وجد حلوال لتجنب استهالك الموارد الطبأوالمشرع الجزائري     
من خالل جملة من القوانين التي تسمح للسطات المعنية عادة تعويضه، الذي يصعب إ

 ،بصفة عشوائية وغير محسوبةو  ،قبل العيش في زمن نتجاوز فيه مواردنا الطبيعية ،التحرك
 .وهذا ما سنتحدث عنه الحقا

 الفرع الثاني
 العناصر االصطناعية

نسان، من كل ما شيده اإلتتكون أحد العناصر المكونة للبيئة، و لبيئة الصناعية اتعتبر 
ير البيئة الطبيعية نحو ينسان لتغالتي بناها اإل المنشآتوعلى ذلك فالبيئة المشيدة تقوم على 

 .(3)خدمته
 بيان تعد فهي وعليه ،نسانسلوك اإل إال هي ما المشيدة البيئة أو االصطناعية فالبيئة

   .(4)بيئتهو  اإلنسان بين التفاعل لطبيعة صادق واقعي

                                                           
(1)

، المائية، نظمة البيئية البريةالحية من كل مصدر، بما في ذلك األجسام البيولوجي قابلية التغير لدى األ يقصد بالتنوع 

 .، المرجع السابق10-03قانون رقم: ، من ال04/6المادة "، أنظرلـ: يكولوجية...اإلالمركبات 
(2)

 .16، المرجع السابق، ص التنمية المستدامةطار إالحماية القانونية للبيئة  في ، حسونة عبد الغني 
(3)

  مصر، ،  الدار العربية للنشر والتوزيع، القاهرة،الحماية القانونية لبيئة المياه العذبة في مصرسحر مصطفي حافظ،  

 . 44، ص 1995

، 01، ط -عالم والتربية واإلدارة في ضوء الشريعة والقانون واإل –ة حماية البيئ: عبد القادر الشيخلي، نقال عن       

 .37ص  ، 2009منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،
(4)

 .38ص  ،نفسهالمرجع  
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لتتداخل ها صدى في كافة العلوم ن البيئة من المصطلحات التي لمما سبق نجد أ
وتحديد نطاق  ،الصعوبة في تحديد مدلولها القانوني وجدأمعانيها في كل المجاالت، مما 

 وضحه في المبحث التالي. نسوهذا ما  ،ايتها من معضلة التلوثمعالجتها وحم
 الثاني المبحث

 داريةتلوث البيئة محل الحماية اإل
برزت غة الخطورة، حيث السواء بأضرار باليصيب التلوث الطبيعة واالنسان على 

تحت عنوان "مستقبلنا  1987سنة  "Brundtland"خطورة المشكلة البيئية منذ تقرير لجنة 
خير الذي نعني به هذا األ، (1)من البيئيالمشترك" لتأتي بعد ذلك عدة دراسات حول األ

لوثات المتسببة في والنقص الناجم عن الم ،حماية البيئة الطبيعية من انقراض مواردها
 .(2)وعدم تنمية مصادرها المتنوعة ،خالل بالتوازن البيئياإل

كزين أوال على مر  ،من خالل هذا المبحث نحاول اإللمام بمفهوم التلوث البيئي وعليه 
لعوامل المتسببة مختلف انوضح خيرا ، وأ()المطلب الثاني هنواعتعريفه )المطلب األول( ثم أ

 .) المطلب الثالث( حداثهفي إ
 األول المطلب

 التلوث البيئي تعريف
عمق الدراسات التي تناولت لك والدليل على ذ، كثر ما يهدد البيئةيعد خطر التلوث أ

، هاتتستقر على تعريف موحد له نتيجة لتشعب موضوعلم  رغم أنهاو ثار المترتبة عنه، اآل
المدلول القانوني له من  نحاول توضيحس ،التطرق إلى مصادره وعوامل مكافحتهخاصة عند 

 .نواعهأ علىفي األخير لنعرج  ،والتعريف التشريعي يالفقه تعريفالخالل 
 
  

                                                           
(1)

والعلوم (، مجلة المفكر، كلية الحقوق، شكالية تحقيق التوازن البيئي في ظل استمرارية التنمية الدائمةإ،)طروب بحري 

 . 269، ص 2012، نوفمبر 08العدد الجزائر، بسكرة،  محمد خيضر، جامعةالسياسية، 
(2)

المدنية في المناهج مية بعنوان: قيم الحماية ع، ندوة (من الغذائيمنية في مجال األالمفاهيم األ)صديق الطيب منير،  

، 2008فيفري  27لى إ 25من  ،لرياض، المملكة العربية السعوديةمنية، اة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنيالتعليمية األ

 .20ص 
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 ولالفرع األ 
 للتلوث البيئي ف الفقهيتعريال

 ،للتلوث بسبب تعدد أنواعهعوبة كبيرة في وضع تعريف وجد الباحثون والفقهاء ص 
التي نراها ريف التعابعض نورد رأينا ان إضافة إلى اختالف مصادره، وفي هذا الصدد 

 الصفات في الكيفي أو الكمي التغيير " :هأنب التلوث ف، بحيث يعر ينااألكثر دقة حسب رأ
 .(1) "نوحيوا ونبات نإنسا نم الحية كائناتلل البيولوجية أو ،الفيزيائية أو ،الكيمائية

ي عنصر من عناصر يعرف بأنه الضرر الحالي أو المستقبلي الذي ينال من أكما 
خالل بالتوازن اإل فيوالمتمثل  ،و بفعل الطبيعةنشاط اإلنسان الطبيعي، أ والناجم عن ،البيئة

 .(2)و واردا عليها، أكان صادرا من داخل البيئة الملوثة البيئي سواء
 بفعل إنساني يضافالتلوث أن عموما على لتعريفات الفقهية اتفقت نالحظ أن او 

به  األذى لحاقإ اهعن، يترتب ضارة نتائج إحداث إلى تؤدي نأ نيمك بكمياتجراء مواد، و 
 وبمحيطه.
 ،ابيئي افي عنصر من عناصر البيئة، وينتج عنه ضرر  اتغيير التلوث  يحدثوبذلك  
 على غريبة صناعية مركباتبإضافة  ،لتحدث تغيرات كيفية ،في التوازن البيئي أو خلال
 الطبيعية المكونات بعض نسبة بزيادة ،و في صورة تغيرات كمية، أالطبيعية البيئية األنظمة
  .بها الضرر إلحاق و البيئة تلوث إلىو تغيرات مكانية تؤدي بصفة غير معتادة، أ للبيئة

، البيئي لى تعريف التلوثلوصول إبمحاولته لمجال الفقه تدخل ن كما الحظنا أ
في تعريفها  بينها ختالف الواضحإلى اال مع اإلشارة دوما ،قيامهلشروط  واالتفاق على وجود

، نوجزها فيما طرو ــــــمجموعة شتوفر حينما تريح بوجود تلوث بيئي نستطيع التص وعليه، له
 : (3)يلي

                                                           
(1)

ص  ،2008،األردن عمان، والتوزيع، للنشر الحامد دار ،01، ط البيئة والتشريعات البيئة مزيد، أحمد إبراهيم يونس 

21. 
(2)

دراسة تحليلية في ضوء  –طار القانوني لبيع حصص التلوث اإلحمد، عبد الكريم صالح عبد الكريم، )محمد سليمان األ 

مجلة  المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  (،-االحتباس الحراري وتغير المناخن أبروتوكول اتفاقية كيوتو بش

 .13، ص 2015، مارس 12العدد الجزائر، محمد خيضر، بسكرة، 
(3)

مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ،(المدلول العلمي والمفعوم القانوني للتلوث البيئي) ،اجيجم منصور 

 .104 ص، 2010 ،05جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، العدد 
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 والأ
 للبيئة وجود مؤثرات ملوثة

و غير مباشر عليها كالمواد الصلبة، ن التلوث ضرر بيئي بتأثير مباشر أينتج ع
حداث من شأنها إ ،، أو إشعاعو الطاقات في شكل حرارةلمواد السائلة والمواد الغازية، أا

يقصد به وجود العناصر الحية ، هذا األخير خلل في التوازن البيئيالبيئة، أو تغيير في 
 .(1)متناسقةوغير الحية بصورة معتدلة وعدم ارباكها مع ترتيبها بمنظومة 

 البيئة عناصر مختلف بين تفاعل أنه لوجدنا يالطبيع البيئي التوازن إلى نظرنا وول
يط من محلا الوسط تشكل البيئة فعناصر بعض، مع بعضها وتأثير ةيويلحا العوامل مع

 ،يوانحلا ،تشكل النبات يويةحلا العواملأما  ،الشمسية عةشاألو  ،التربة ،ءلماا ،الهواء
عدم التوازن بين اإلنسان والكائنات الحية مع به  فالخلل في التوازن البيئي يعني ،(2)نسانإلاو 

 .غيره من الكائناتها وتعامله مع من خالل تأثيره في ،عناصر الطبيعة المحيطة
 ثانيا

 للبيئة ضرر حدوث
 احتمال أي بمجرد -يلالمستقب أولحاضر ا رالضر يترتب عن التلوث البيئي  
 نبالتواز  اإلنسان ليخل نشاط اتج عنوالن البيئة، عناصر نم عنصر أي يمس الذيو  -حدوثه
 .(3)البيئي

 ثالثا
 قانوني شخص بفعل إدخال الملوثات 

 اشخص أكان واءــــس ،يكون بفعل شخص قانوني البيئي الوسط إلى ملوثة عوامل إدخال 

                                                           
(1)

، ص 2008ردن، لعلمية للنشر والتوزيع، عمان، األدار كنوز المعرفة ا، 01، ط دارة البيئيةاإلحمد الخرجي، أفراس  

18 ،19 . 

 . 41،40المرجع السابق، ص عبد القادر الشيخلي، أيضا أنظر لـ: 
(2)

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، جامعة  مجلة األمن والحياة،(، التوازن البيئيمحمد حيان الحافظ، ) 

 . 57ص ، 2007ماي  ،299العدد نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، السعودية، 
(3)

 العربية، النهضة ، دار01ط  ،البيئي التلوث منازعات في المدنية المسؤولية قواعد ستقراءا سعد، مودمح أحمد 

  .62ص ، 1994  ،مصر ،القاهرة
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 ال والبراكين وغيرها كالزالزل الطبيعية الظواهر عن الناتج التلوث ، وبالتالياأو معنوي اطبيعي
 .للبيئة تلويثا يعد

ه ري في نطاق شبكة الحياة بما أحدثيكولوجيا جوهرية العنصر البشكد علماء اإلوأ
لسيطرة عليها، وترتيبا على ذلك ليات لتحقيق اليه من إبداعات وآوما توصل إ ،تأثيرفيها من 

لى تبدل ، يؤدي إي عنصر من عناصر شبكة الحياةفإن وقوع أي تغير أو تبدل في أ
 .(1)تماد المتبادلة بين مجمل العناصرفيها نتيجة لحالة االع والتأثيرالعناصر االخرى 

 الفرع الثاني
 للتلوث البيئي قانونيالتعريف ال

المذكور  03-10من القانون:  4/8المادة من خالل  التلوث الجزائري عرف المشرع
 فعل كل فيه يتسبب للبيئة مباشر غير أو مباشر تغيير كل " :نهالتي تنص على أسابقا و 
 والهواء والحيوان والنبات اإلنسان وسالمة بالصحة مضرة وضعية يحدث قد أو يحدث
 ."والفردية الجماعية والممتلكات واألرض والماء والجو

جاالت حرص هذه المرة على ن المشرع على غير عادته في كثير من المننوه بأ
 .وث نظرا لألهمية البالغة للموضوعتعريف للتلإعطاء 

كما ركز على عناصر البيئة المهددة بالتلوث على اعتبار أن سالمة الكائنات الحيوية 
دد األفعال لم يحو والالحيوية كلها تصب في مصلحة حياة اإلنسان عند وجود بيئة سليمة، 

يؤثر على هذه العناصر يصبح أن كل فعل ، بمعنى الملوثة بل ترك المسألة على اإلطالق
 .ملوثا

 المطلب الثاني
 التلوث البيئي نواعأ

تعددت المعايير التي من خاللها يتم تقسيم أنواع التلوث، وفي هذا الصدد نجد نوع 
 وشدة أو درجة التلوث، ،أو النطاق الجغرافي الملوث ،أو معيار معدل التلوث ،المادة الملوثة

                                                           
(1)

، 2004ردن، لحامد للنشر والتوزيع ، عمان، األ، دار ا 01، طساليب حماية البيئة العربية من التلوثأحمد النكالوي، أ  

 .22ص 
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ايير تتنوع المع، وعليه وثلالت نع المترتبة اآلثار وكذاو مصدره أ البيئي، النظام على تأثيره
 :براز ذلك من خالل ما يليوسنحاول إبتنوع التقسيمات، 

 ولالفرع األ 
 مصدره ىإل بالنظر وثلالت أنواع

به  ويقصد ،الطبيعي وثلالتهما ن أولنوعي إلى خذنا بمعيار مصدرهإذا أ وثلالت مينقس
 نلإلنسا دخلال  حيث ،مثلما يحدث للزالزل والبراكين الطبيعة، بفعل يحدث الذي وثلالت
 . (1)ةالقانوني الحماية لهتشم ال وثلالت نم النوع ذاهو  ،هفي

 هممارست نتيجة ناإلنسابفعل  الذي يحدث وثلالت وهو  الصناعي وثلالت وثانيهما
جميع  أدتحيث  ،القانونية الحماية هلشمت وثلالت نم النوع ذاه ،فةلالمختة حياال ألنشطة

قامةوالمنزلية و النفايات الصناعية  شكالأ  األنهار مجاري على الخزانات وانشاء ،السدود ا 
 من والخزانات، السدود بها توجد التي للبيئات العام في المناخ تغيرات إحداث إلى واألودية

 المناخ تغير، الجفاف زيادة البحار، سطح رتفاعا األمطار، كمية نخفاضا التغيرات هذه
 الحيوي التنوع فقدان إلى يؤدي ما والنباتات الحيوانات بعض ختفاءا الحر، موجات بازدياد
 .  (2)للموارد المفرط واالستغالل والنباتي، الحيواني أنواعه بمختلف الجائر الصيد بسبب

 الفرع الثاني
 الجغرافي أنواع التلوث بالنظر إلى نطاقه

 :اعتمدنا معيار النطاق الجغرافي نجد أن التلوث ينقسم إلى نوعين أيضا هما إذا
 .)التلوث بعيد المدى( والتلوث غير المحدود ،)التلوث المحلي(ود التلوث المحد

                                                           
(1)

 .81 ص، 1990 ،152العدد  ،، الكويتالمعرفة عالمسلسلة  ،(العصر مشكلة التلوث )سالمة،  مدحت أحمد 
(2)

 ،2008 الجزائر، الخلدونية، دار ،01ط  مقارنة، دراسة ،الدولية والعالقات والبيئة التنمية مشكالت مقري، الرازق عبد 

 . 353 ص

ندوة علمية لتكوين السادة  )الجماعات المحلية والمحافظة على البيئة في القانون المغربي(،حمد الكوراري، أيضا : أ

المستشارين، مجلة القانون واالقتصاد، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، 

  .83، ص  1998، 15العدد المغرب، فاس، 
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 بحيث صدوره،لمكان  يميلاإلق الحيز آثاره تتجاوز ال الذي تلوثال وه :ولفالنوع األ 
 . (1)نالمكا ذاه خارج آثاره تمتد ال

 في جزئيا أو كميا موجودا العضوي مصدره نيكو  الذي وثلالت وه :ما النوع الثانيأ
 لالختصاص خاضعة منطقة في آثار هل نوتكو ة، دوللل الوطني لالختصاص تخضع منطقة
 .   (2)أخرى لدولة الوطني

 الفرع الثالث
 آثاره إلى بالنظر وثلالت أنواع

على  ،أن هناك ثالث درجات من التلوث ثاره نجدظرنا إلى التلوث بمعيار آإذا ن
اإلنسان، وتتمثل  اعتبار أن التلوث ليس على درجة واحدة من الخطورة والتأثير على سالمة

 المعقول، التلوث الخطير والتلوث المدمر. وثلالت :هذه الدرجات في
 وهو  البيئة، ىلع اكبير  اخطر  ال يشكل الذي وثلالت فالتلوث المعقول يقصد به ذلك

 جميع في منتشر وهو  البيئي، نالتواز  ىلع ؤثري الذي ال وثلالت درجات نم محددة جةدر 
 .(3)مالعال أنحاء

 خط وثةلالم المواد ونوعية كمية فيه تجاوزت وثلالت نم نوعو فه ريالخط وثلالت ماأ
 وبالتالي ،والبشرية الصناعية، الطبيعة البيئة عناصر ىلع خطر يشكلمن البيئي، بحيث األ

 .(4) الصناعية لدولا في منتشر وهو  ،البيئي نالتواز  ىلع تؤثر
 خط يتجاوز حيث ،التلوث المدمرصورة  يتمثل فيأخطر أنواع التلوث نجد أن و 

 نالتواز  ، ويختليكولوجياإل مالنظا ارهوينو القاتل، أ المدمر الحد إلى ليصل البيئي ناألم
 .(5)البيئي

 
                                                           

(1)
أطروحة دكتوراه في القانون  ،-دراسة مقارنة  – البيئي التلوث ضرارأ عن الدولة مسؤولية التركاوي، خليل عمار  

 .51 ص ،2007القاهرة، مصر،  ،العام، كلية الحقوق، جامعة عين شمس
(2)

 ،2009ردن،ازوري للنشر والتوزيع، عمان، األيال ر، دا-حماية االدارة للبيئة -دارة البيئيةاإللف، مخ صالح عارف 

 . 61، 60 ص 
(3)

 .107 ص المرجع السابق، ،اجيجم منصور 
(4)

 .62 ص السابق، ، المرجعلفخم صالح عارف 
(5)

 .63ص ،المرجع نفسه 
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 الفرع الرابع
 اهفي يحدث التي البيئة إلى بالنظر وثلالت أنواع

 المخاطر من العديد ظهور إلى أدى مما البيئة بتوازن خاللفي اإل ساهم اإلنسان
 وثلتال يشمل تلوث مادي إلى اهفي يقع التي البيئة حسب وثلالت مينقسل البيئية، والمشاكل

ما نوضح ذلك فيلتلوث الضوضائي، سا لىإضافة إوتلوث التربة،  مائيال وثلتالو  وائياله
 لي:ي

 والأ
 التلوث المادي

 حظيت فقد ،وتلوث التربة ،المائيالتلوث يشمل التلوث المادي التلوث الهوائي، 
من قبل تشريعات الدول، على غرار المشرع الجزائري الذي  بالعناية ولجل القانونية الحماية
 البيئة بحماية لمتعلقا 03- 10 ن رقم:القانو  نم 04 المادة في وائيهال وثلالتعرف 

 أو أبخرة أو تاغاز  انبعاث بسبب الجو أو واءهال في مادة أية دخالإ "  :هبأن المذكور سابقا
 اإلطار ىلع أخطار و راأضر  في التسبب اهشأن نم بةلص أو سامة جزيئات أو أدخنة

 ."المعيشي
أعاله  نقانو ال نم 04/10  المادة في المائي وثلالت ئرياالجز  المشرعكما عرف 

 الكيميائية أو الفيزيائية الخصائص تغير نأ اهشأن نم المائي الوسط في مادة أية " :هبأن
 .   "مياهلل آخر طبيعي و تعرف أي استعمالأ المواقع ويمس بجميع ،ماءلل البيولوجية أو

حتى يتفادى  المالحظ أن المشرع اعتمد في تعريفاته على عبارة أي مادة وذلك
 .هو مصدر كل حياة على هذا الكوكبخاصة أن األمر يتعلق بالماء الذي  ،الحصر
بيولوجية، أو أو ال ،فيقصد به أي تغيير في الخواص الفيزيائية التربة وثلت ماأ

والتي  دخال المواد أو المركبات الغريبة في التربة البيئية ومكوناتها،الكيميائية عن طريق إ
 .(1)التربة عن الحد المعروفمنها زيادة نسبة األمالح في 

                                                           
(1)

 األمنية، للعلوم نايف جامعة ماجستير، رسالة ،الدمام في الوقود غازات  عن الناتج البيئي التلوث القحطاني، حمدأ علي 

 .27 ص ،ن س د السعودية،  الرياض، الشرطية، العلوم قسم العليا، الدراسات كلية
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بتحديد تدابير  ، واكتفىتعريف تلوث التربة لم يوضحالمشرع الجزائري ن نالحظ أ
 . (1)راضي وفقا لمقتضيات حماية البيئةليتم تهيئة األحمايتها 

 ثانيا
  الضوضائي التلوث

عناصر النظام العام  كأحدالتلوث الضوضائي يمس بالسكينة العامة التي تدخل  
وهو  ،مرغوب فيهالغير ن الصوت ويكون عبارة ع نواع التلوث المعنويالبيئي، فهو أحد أ

 .(2)عارض مع حق الناس في العيش بهدوءواسع االنتشار ويهدد السمع، فيت
كل ظواهر الضوضاء بذلك يشمل ل ،فال بد من اتخاذ كل ما يلزم للسيطرة عليه

 .....وغيرهااالنفجارات و جراءأ ،التكنولوجية
لتلوث الناتج مثال ا ، نجدالتلوث الكهرومغناطيسيومن مصادر التلوث الضوضائي 

 .(3)و محطات االتصاالت ، أو محطات البثعن محطات الكهرباء، أ
أن لكل نوع سبب، كما قد تشترك بعض المسببات، ألنواع التلوث تأكدنا بعرضنا بعد 

 وهذا ما سنتناوله في المطلب التالي:
 الثالث المطلب
 لتلوث البيئيل العوامل المسببة

العامل  :ربعة عناصر وهيأفي ل العوامل المسببة للتلوث البيئي أن نجميمكن 
استنزاف الموارد يضا ، وأعامل الحروب والنزاعات المسلحةمل السكاني، العا، التكنولوجي
 ، وسنفصل فيها في التالي: الطبيعية
 
 
  

                                                           
(1)

  .المرجع السابق ،10-03، من القانون رقم: 63-59المواد  
(2)

 دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ،نسان للبيئةعداء اإل سعدية عاكول الصالحي، عبد العباس فضيخ الغريري، 

 .116 ص ، د س ط ردن،عمان، األ
(3)

الجامعية،  المطبوعات ديوان ،02ط  ،-المستقبل وتحديات الحاضر مخاطر - البيئي التلوث المخادمي، رزيق القادر عبد 

 . 28 ص ، 2006 الجزائر،
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 ولالفرع األ 
 التكنولوجي العامل

 مما،  والفني المتسارع العلمي نتيجة للتقدم ،البيئة بالعوامل التكنلوجية المتطورةتتأثر 
ومن ثمة على سالمة البيئة، حتى نشطته اإلنسان في مختلف أ على المباشر التأثير إلى أدى

ن خصصت األ ثر على البيئة يبقى ولو ، إال أن األنسانية جانبا للحفاظ عليهانشطة اإلوا 
 المياه معالجة ومحطات ،الصحي الصرف مجال في الحاصل طور التقنيبشكل مخفف، كالت

 اكتشاف كذلك ، (1)الطحالب وتكاثر للبكتيريا مرتعا تكون أن ممكنمن ال التي ،وتطهيرها
 بإجراء لى القيامإ توصلت التي الدول دائرة واتساع والهيدروجينية، النووية ثم الذرية الطاقة

حداث أإشعاعاتها وتسربالنووية،  التجارب  . الكونية ككل بالحياة ضرار بالغة، وا 
زدهار حركة النقل عبر البحار واستخدام السفن الضخمة لحمل وتخزين كل ا دىكما أ

 المواد بما فيها الضارة، كل ذلك جعل من البيئة البحرية عرضة للتهديد المستمر نتيجة  
خلص من المواد الضارة ك التكذلو التقني وحاالت الغرق والتصادم البحري،  باعطلإل

  .(2)ها في البحرومحاولة رمي
 الفرع الثاني

 السكاني العامل
تتأثر البيئة أيضا بالزيادة غير المنتظمة للسكان في شكل انفجار سكاني يهدد 

نشطة متعددة على مستوى محيطه، أن اإلنسان بطبعه يكتشف عن طريق أمواردها، كما 
 ة لكنها في حقيقتها مضرة بالبيئة.حاجاته اآلنيويتوسع في ممارستها لتلبية 

ليس  ،ن الزيادة في عدد السكان خاصة في العالم الثالث يؤثر مباشرة على البيئةكما أ
واستنزاف المواد الطبيعية في سبيل ذلك، أيضا  ،فقط في جانب السعي لتأمين الغذاء

 خاصة،زداد على حساب المساحات الزراعية سكانية الهائلة العدد من السكان تالتجمعات ال

                                                           
(1)

ردن، ، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األ01، ط(مخاطرها ،تلوثها ،حمايتها)البيئة عماد محمد ذياب الحفيظ،  

 . 37، ص 2009
(2)

 .909 ص سابق،ال مرجعال عامر، الدين صالح 
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إلى التحضر الذي يرتبط بالهجرة التي تقوم على  السعيو ، عامةبصورة والمساحات الخضراء 
 . (1)التحول من النظم االقتصادية الريفية إلى النظم االقتصادية الصناعية

إلى تفاقم أزمة السكن، هذا األخير عرف تراكما  النمو العمراني غير المنظم أدىكما 
ر بمظهر البيئة الحضرية اضر ، مما أدى إلى اإلعشوائيا على األراضي الزراعية والغابية

 .(2)وجمال رونقها
 ع الثالثالفر 

 المسلحة والنزاعات الحروب عامل
 يتعلق فيما سواء المدمرة، اآلثار من العديد المسلحة والنزاعات الحروب يصاحب

 األمر وهو اإلنسان، يد وتضيفها أضافتها التي بالمعطيات أو ،البيئة من الطبيعي بالجانب
 التأثير ذلك بلغ وقد ،(3)فيها يحيا التي البيئة وعلى ،اإلنسان على األثر أسوأ له كان الذي
 العالمية الحرب نهاية في "ناجازاكي"، و"هيروشيما" في الذرية القنبلة تفجيرفي  مداه

 .(4)الثانية
 فغالبا ،البيئياإلجهاد على أحد أن الحروب والنزاعات المسلحة تسبب في  ال يخفى

مدادات الطاقة، ألفرض  األمم تصارعتما  و مقاومة السيطرة على المواد األولية، وا 
                                                           

(1)
مذكرة مقدمة لنيل شهادة  ،-دراسة في تهيئة المجال  –واَلستقطاب الحضري الهجرة الداخلية طكوك نزهة،  

الماجستير في التهيئة العمرانية، تخصص التهيئة العمرانية، قسم التهيئة العمراني، كلية علوم األرض والجغرافيا، جامعة 
 .17ص  ، 2010قسنطينة، جوان 

 .164ص  نفسه، المرجع (2)
 . 11ص  السابق، المرجع الحلو، راغب ماجد (3)
في  اإلمبراطورية اليابانيةضد  1945 وتفي أ الواليات المتحدةشنته  الهجوم النووي على هيروشيما وناجازاكي (4)

 قنابل ذريةستخدام با هيروشيما وناجازاكي، حيث قامت الواليات المتحدة بقصف مدينتي الحرب العالمية الثانيةنهاية 
بسبب رفض تنفيذ إعالن مؤتمر بوتسدام وكان نصه أن تستسلم اليابان استسالما كامال بدون أي شروط، إال أن رئيس 

دها اإلالوزراء ال الذي أصدره  األمر التنفيذيوبموجب   ،عالنياباني سوزوكي رفض هذا التقرير وتجاهل المهلة التي حدَّ
 6، يوم االثنين: هيروشيماعلى مدينة  الولد الصغير ةالفنبلة النووي، قامت الواليات المتحدة بإطالق هاري ترومان الرئيس

في التاسع من شهر أوت وكانت هذه الهجمات هي  ناجازاكيعلى مدينة  الرجل البدين، ثم تالها إطالق قنبلة 1945أوت 
ألف شخص في 140الوحيدة التي تمت باستخدام األسلحة النووية في تاريخ الحرب، وقتلت القنابل ما يصل إلى 

ات ما يقرب من نصف هذا الرقم في نفس اليوم ، حيث م1945ألف في ناغازاكي بحلول نهاية عام  80هيروشيما، و
٪ متأثرين بالجروح أو بسبب آثار الحروق، والصدمات،  20-15ومن بين هؤالء، مات  الذي تمت فيه التفجيرات،

 سرطان الدمومنذ ذلك الحين، توفي عدد كبير بسبب  ،والتسمم اإلشعاعي، واألمراض، وسوء التغذية اإلشعاعيةوالحروق 
حالة(، نتيجة التعرض لإلشعاعات المنبثقة من القنابل، كما أن معظم الوفيات من  334الصلبة ) والسرطانات حالة( 231)

 المدنيين في المدينتين. 
، اللجنة الدولية للصليب آثار األسلحة النووية على صحة اإلنسان، 01لتوسع أنظر لـ: المذكرة اإلعالمية رقم:ل       

، تاريخ االطالع: 19/03/2013، تاريخ وضع المقال: https://www.icrc.org األحمر،  الموقع االلكتروني:

01/07/2015. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1945
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%28%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%28%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86_%28%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
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لتوتر ن ا، ناهيك على أوأحواض األنهار، وغيرها من المواد البيئية األساسية واألرض،
 ء  ، سواغالبا ما كان فرصة لتجربة أنواع جديدة مدمرة من األسلحة والنزاع العسكريالسياسي 

في الجو ها طالقكان إ ءسوا ،البيولوجية والسامةو و حديثة، كالذخائر النووية كانت تقليدية أ
ستوى و تذوب في التربة، وبالتالي يحدث التلوث حتى على مأ ،على شكل غازات سامة
 .العذبةمصادر المياه خاصة 

تدمير نظم دعم الحياة لهزيمة تتمثل في أساسية واحدة  استراتيجيةلحروب تقريبا لف 
الضرر الذي  صالحإ يصعبمما  نوعين من التدمير يفرزاألمر الذي  ،الجيوش والشعوب

 .الذي يلحق بالنسيج االجتماعي للسكان المتضررين والضرر ،يلحق بالبيئة الطبيعية
 الفرع الرابع

 الموارد الطبيعية ستنزافا
تتطلب التنمية توفر الموارد خاصة الطبيعية منها في شكل مادة أولية، ولكن 

مما يؤثر على  ،يؤدي إلى اختفاء دورها في دورة الحياة ارداالستغالل المفرط لهذه المو 
 وتكاثرها، تجددها نسب تفوق بمعدالت الطبيعية الموارد هااستهالككما أن التوازن البيئي، 

 على يطغى نحو على ونضوبها، باستنزافها يهدد أن شأنه من مدروسة غير جائرة طرقوب
التوازن  في الخلل إلى ويؤدي ناحية، من والثروات الموارد تلك في المستقبلة األجيال حقوق
 .(1)أخرى ناحية من األرض في لإلنسان بتيسيره وتعالى سبحانه اهلل تكفل الذي البيئي

وتتسع معه دائرة المشكلة  ،لى تهديد باقي المواردوالتهديد باستنزاف المورد يصل إ 
 التي اإلنسانية خاصة منها التصنيع النشاطات من كثير لتصبح، (2)العالميةإلى  المحليةمن 

 ختيار، وعليه يجب عند ا(3)والتخلف التدمير في سبب ا والتنمية بالتقدم لتأتي أصال   صممت

                                                           
(1)

 .73 ص سابق،ال مرجعال العازمي، المنوخ مناحي محمد عيد  
(2)

 .159س ن، ص  ددار البحوث العلمية، الكويت، ، : عالقات و مشكالتاإلنسانالبيئة وزين الدين عبد المقصود،  
(3)

، مجلة  (دراسة توثيقية للموارد الطبيعية وسبل حمايتها -عين تمر-)ريح محمد عبد الوهاب، أندى خليفة محي الدين،  

      .21،  ص 22العدد  ،المخطط والتنمية، جامعة بغداد، العراق
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والكلفة الموازنة بين الكلفة االقتصادية األخذ بعين االعتبار وية نشطة التنمتنفيذ األمناطق 
همال الثانية  .(1)البيئية، وعدم التركيز على األولى وا 

 إلى من طرف المستهلكين لها لالستنزاف المعرضة ةيالبيئ الموارد تصنيف يمكنو 
كما نفصل في ذلك في س، و متجددة غير أخرىو  ،متجددة وموارد ،دائمة موارد ،أنواع ةثالث

 يلي: 
 والأ

 الدائمة الموارد استنزاف
االستخدام المتكرر وغير العقالني للعناصر الطبيعية يقصد باستنزاف الموارد الدائمة 

، وهذا حيث يستنزف الهواء عن طريق التمادي في استخراج الغازات المتكون منها ،األساسية
 أو ضارة، تاغاز  به تستبدل أو ،الفيزيائية للهواء كاألكسجينمن شأنه استنفاذ العناصر 

 .(2)شاأحر و  تغابا من انبعاثه مصادر استئصال في التمادي طريق عن يستنزف
جهادها عن م استنزاف التربة عن طريق إفراغها من مكوناتها العضوية وا  في حين يت

و بتعويض أن يكون هناك اهتمام بالمخصبات أ طريق الزراعة المتكررة ولنوع واحد، دون
 التربة عن ما تفقده خالل كل دورة زراعية، مما يؤدي في النهاية إلى جدبها.

عن طريق  ،أو تلويثها ،هدارهاط وا  كما تستنزف المياه عن طريق االستعمال المفر  
 . يات الصناعية أو الكيمياوية فيهاصب النفا

 ثانيا
 المتجددة الموارد استنزاف

التي ينتفع بها بصفة دائمة وال  المصادر الطبيعية تلك المتجددة البيئية تعتبر الموارد
ن أ ينفذ توريدها لمستغليها بمجرد في  لإلفراط وتعرضت ،استغاللها سيئاالستخدام، وا 

 .(3)صالحية استخدامها من واالنتقاص تدريجيا تدهورها إلى استعمالها يؤدي ذلك

                                                           
(1)

، 01ط ،-فلسفتها، وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها– التنمية المستديمة ،ماجدة أحمد أبو زنط، عثمان محمد غنيم 

  .47ص   ،2007،األردن عمان، ،دار صفاء للنشر والتوزيع
(2)

 .14راغب الحلو، المرجع السابق، ص  ماجد 
(3)

 .75، ص  2004مصر،، الدار الجامعية، اإلسكندرية، اقتصاديات الموارد والبيئةرمضان محمد مقلد وآخرون،  
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، نجده وسعيه للتنمية ،و الجماعيةان بدافع تسهيل المصالح الفردية أاإلنس أن غير 
 األحياء أو الحيوانية موارد البيئة المتجددة، سواء من يمكنه سعي دائم لتحصيل مافي 

 عددحيث سجل  ،لى دمار هذه المواردمما يؤدي إ ،كل ذلك لتلبية حاجاته التربة، أو النباتية
بعدد  لالنقراض نها معرضةبأ ساتاالدر  تشير التي الحيوانات أنواع مختلف من به يستهان ال

 .(1)العشرين القرن نهاية مع حيواني حي كائن مليون حوالي
 لثاثا

 المتجددة غير الموارد استنزاف
 محدود، مخزون ذاتالمتجددة كونها الموارد عن  المتجددة غير البيئة مواردتختلف ال

 جدا بطيئة تعويضها عملية أن أو ،نتاجهاإ معدل يفوق استهالكها معدل ألن ذللنفا وتتعرض
 الغاز، النفط من كل المتجددة غير البيئة موارد وتشمل القصير، عمره في اإلنسان يدركها ال

 .(2)المعادنو  ،الفحم، الطبيعي
 باطن في مخزونة بقيت طالماصل في األ طبيعيا موردا المتجددة غير الموارد تظلو 
 استخدامها وأسواق، تصنيعها أماكن إلى ونقلها ،واستغاللها جهاااستخر  تم متى لكنو  األرض،
 إنتاج في تدخل وسيطة سلع أو أولية، كمواد تدخل عادية سلعة مجرد الموارد هذه تصبح
    . (3)أخرى خدمات و سلع

 من خالل الموارد، هذه استهالك ترشيد نحو تتجه الدول بعض أصبحت ونتيجة لذلك
والطاقة  الشمسية، الطاقة كاستعمال ،بديلة طاقات عن والبحث تكريرية، صناعات استحداث
 .بالرياح المولدة

ها تم تناوله في هذا ن البناء النظري لمفهوم البيئة ومشكلة تلوثمما سبق نجد أ 
شكالية حماية السلطات عن إ لإلجابةن المسار الممكن الفصل بغرض إعطاء فكرة تقريبية ع

البيئة في اللغة،  لى تعريفذلك تطرقنا إوفق التشريع الجزائري، لالجزائر، و في للبيئة  اإلدارية
                                                           

(1)
، ص 2007األردن، عمان، والتوزيع، للنشر الحامد دار ، -البيئية التربية في دراسة - البيئة و اإلنسان السعود، راتب 

120. 
(2)

 .122، ص نفسهالمرجع  
(3)

 .29، ص  2007مصر، اإلسكندرية، الجامعية، الدار ،والبيئة الموارد اقتصاديات وآخرون، مصطفى إبراهيم السيدة 
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 ،مخاطرلعرضة لالم البيئية لتحديد العناصر ،كوناتهاالتشريع وصوال الى تلخيص مثم  ،الفقه
 .الحماية االدارية محل الدراسةستوجب مما ي

نواعه، بكل أ البيئيخير خطر التلوث هذه األخطار تعددت عواملها لتشكل في األ 
المشرع  وضع وعليهالوسائل التي توظف لحماية البيئة، و  ،وجب تحديد المسؤولياتهنا من و 
ذا ما نفصل فيه من خالل وه ،تسبق وقوع الضرر البيئي بإجراءات تفعيلها يتم ليات متعددةآ

 الثانيفي الباب أيضا وضح ذلك ون ،راءات تلحق وقوع الضرر البيئيجالباب األول، أيضا إ
 .هذا العملمن 



 

 
 

 

 

 

 

ولالباب األ  

دارية السابقة عن وقوع الضرر البيئيالحماية اإل  
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ليات متعددة ووزع آ ،سانلإلنالمشرع الجزائري حق العيش في بيئة نظيفة  كفل
فة قبيلة بصتتدخل و  ،ذات طابع وقائي توجهها جملة من المبادئل ةعنيمة الدارياإل للسلطات

   .قاعدة "الوقاية خير من العالج"للتأكيد على ، تسبق وقوع الضرر البيئي
 ،ةاالستباقية للبيئوأهميتها في توجيه آليات الحماية اإلدارية  ونظرا لتعدد هذه المبادئ

يجاد هيكلة تم توزيعها وفق منهجية مضبوطة، فنجد جملة من الفصول منها ما هو إجرائي إل
ومنها ما هو هذه المبادئ وفق استراتيجية مخطط لها مسبقا،  إدارية تشرف على اتباع

ول السابقة، لتطبيق المبادئ التي وجهت ما جاء في الفص يتعلق بالنشاط اإلداريتنفيذي 
 اآلتي:رتيب وكل هذا على الت
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 ولالفصل األ 
 لبيئةدارية االستباقية لالحماية اإلالمبادئ التي تحكم 

تشترك تشريعات البيئة في الجزائر مع باقي التشريعات البيئية في العالم من حيث 
بالمبادئ  كما تشترك في التأثرومنع وقوع أسباب اإلضرار بها،  ،الهدف وهو حماية البيئة

إضافة إلى ترجمة النتائج ، بهذا المجالالمعاهدة الدولية الخاصة  االتي نصت عليهالعامة 
 .د قانونيةالعلمية والحقائق المتعلقة بالمحافظة على البيئة إلى قواع

المتعلق  10-03 :رقمقانون ال وتجلى أسلوب المشرع الجزائري في ذلك من خالل 
 حيث تنص على:  نية مبادئعلى ثما منه 03المادة  تأكيدو بحماية البيئة، 

 "يتأسس هذا القانون على المبادئ العامة اآلتية: 
على كل نشاط الذي ينبغي بمقتضاه، و ، مبدأ المحافظة على التنوع البيولوجي -

 تجنب إلحاق الضرر معتبر بالتنوع البيولوجي.
الذي ينبغي بمقتضاه تجنب إلحاق الضرر و  مبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعية؛ -

األرض وباطن األرض و التي تعتبر في كل الحاالت جزء  وارد الطبيعية كالماء، الهواء،بالم
 .ة منعزلة في تحقيق تنمية مستدامةال يتجزأ من مسار التنمية ويجب أن ال تأخذ بصف

الذي يمكن بمقتضاه، استبدال عمل مضر بالبيئة بآخر يكون و مبدأ االستبدال،  -
فته مرتفعة ما دامت ذا النشاط األخير حتى ولو كانت تكلأقل خطرا عليها، ويختار ه

 .مناسبة للقيم البيئية موضوع الحماية
مبدأ اإلدماج، و الذي يجب بمقتضاه دمج الترتيبات المتعلقة بحماية البيئة  -

 . ططات والبرامج القطاعية وتطبيقهاوالتنمية المستدامة عند إعداد المخ
األضرار البيئية باألولوية عند المصدر، ويكون مبدأ النشاط الوقائي وتصحيح  -

ذلك باستعمال أحسن التقنيات المتوفرة وبتكلفة اقتصادية مقبولة ويلزم كل شخص يمكن 
 . ة مراعاة مصالح الغير قبل التصرفأن يلحق نشاطه ضررا كبيرا بالبيئ
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معارف ، أن ال يكون عدم توفر التقنيات نظرا للالذي يجب بمقتضاه مبدأ الحيطة، -
المناسبة للوقاية من خطر تأخير اتخاذ التدابير الفعلية و  العلمية و التقنية الحالية سببا في
 .يكون ذلك بتكلفة اقتصادية مقبولةاألضرار الجسيمة المضرة بالبيئة و 

سبب نشاطه أو يمكن مبدأ الملوث الدافع، الذي يتحمل بمقتضاه، كل شخص يت -
يئة، نفقات كل تدابير الوقاية من التلوث والتقليص منه ن يتسبب في إلحاق الضرر بالبأ

عادة األم  .اكن وبيئتها إلى حالتهما األصليةوا 
مبدأ اإلعالم والمشاركة، الذي يكون بمقتضاه لكل شخص الحق في أن يكون  -

على علم بحالة البيئة و المشاركة في اإلجراءات المسبقة عند اتخاذ القرارات التي تضر 
 بالبيئة".
أنها ليست في مجملها تتحدث عن الحماية لعل ما نالحظه على هذه المبادئ و 

المختصة المبادئ التي تحكم عمل األجهزة اإلدارية الحديث عن نقتصر  ، لذلكاإلدارية للبيئة
 ،(ولالمبحث األ) طالع على المعلومات اإلداريةالتكريس الحق في ام لعالاإل مبدأ وهي

مبدأ الحيطة ، ثم )المبحث الثاني( تخاذ اإلجراءات اإلداريةفي امبدأ المشاركة وتكريس 
 :على النحو التالي ذلككل ونفصل في ، )المبحث الثالث (لتوجيه قرارات اإلدارة البيئية

 ولالمبحث األ 
 على المعلومات اإلدارية الطالعتكريس الحق في العالم اإل مبدأ

من خالل عدة  حالة بيئتهم على طالعحق الكافة في االعلى عالم اإل مبدأ تأسسي
ن المشاركة في لمواطن ميسمح ل لذلك وظف هذا المبدأ لكي، قرها المشرع الجزائريوسائل أ

سنحاول وعليه ، و وضع التصورات المساهمة في حماية البيئةأ ،اتخاذ القرارات اإلدارية
نفصل فيهما  من خالل مطلبين،وهذا وتكريسه القانوني  ،هذا المبدأ من خالل تعريفهدراسة 

 كما يلي:
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 ولالمطلب األ 
 في المجال البيئيبمبدأ االعالم التعريف 
منذ سبعينيات القرن تعريفه في التطور المتواتر  خذأظهر مصطلح اإلعالم البيئي و 

تعمل على  أداة صبحأ ،واإلثارة الصحفية للخبر البيئي فبعدما كان مجرد نقل الماضي،
لرسالة والمادة حاطة الجمهور المتلقي والمستهدف باالل إمن خ ،توضيح المفاهيم البيئية

 تأصيلهم في ابما يس ،اإلعالمية البيئية بكافة الحقائق والمعلومات الموضوعية الصحيحة
 .)1) التنمية البيئية المستدامة

طالع اد والتوعية بحق المواطنين في االرشبدأ االعالم في المجال البيئي اإليكرس مو 
نواعه ، عن طريق عدة وسائل منها اإلعالم الصحفي بكل أئتهمعلى المعطيات التي تعنى ببي

المتعلق باإلعالم على أن النشاط  05 -12 وهذا ما يؤكد عليه القانون العضوي رقم:
واالستجابة لحاجاتهم ومنها  ،) 2)عالم موضوعيمي ملزم باحترام حق المواطن في إعالاإل

 .بما فيها مستجدات البيئة )3) مية والتقنيةلالمعارف الع

البيئي عملية إنشاء ونشر الحقائق العلمية المتعلقة بالبيئة من  اإلعالمب يعنن كما
 . )4)وصوال إلى التنمية المستديمة ،م بهدف إيجاد درجة من الوعي البيئيخالل وسائل اإلعال

جراءات التي يتقرر بموجبها لكل اتباع اإل يكون االطالع على المعلومة البيئية هوف
في كل ما يتعلق  ،علومة المتوفرة لدى الهيئات العامةشخص صالحية االطالع على الم

 .)5)بإدارة وتسيير المحيط البيئي

                                                           
(1  )

 االقتصادية(، لمؤسسةلدى ا التوجه من اإلعالم البيئي إلى االتصال المسؤول في إطار التنمية المستدامةمال مهري، )أ

، 19العدد الجزائر، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف،ة العلوم االنسانية واالجتماعية، ، كليمجلة العلوم االجتماعية

 .243 ص ،2014ديسمبر
(2 )

، الصادرة 01، ج ر، العدد إلعالمالمتعلق با، 2012جانفي  12، المؤرخ في: 05 -12: ، من القانون رقم2/10المادة 

 .2012جانفي  14في: 
(3 )

 .، المرجع نفسه5/1المادة 
(4  )

 .16، 15، ص 2004األردن، ، ، دار المناهج، عمانالتربية البيئية، أيمن سليمان مزاهرة
(5 )

طروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون،  ، أمساهمة المجتمع المدني في حماية البيئةبركات كريم، 

 .128 ص ،2014-2013 الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
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دارية السلطات اإل مسؤولية ليس بالبيئة المحدقة المشكالت مواجهة على فالعمل وعليه
بحقهم في االطالع على أحوال بيئتهم يساهم في  الناس عامة لدى الوعي نقص إن بل ،فقط

غير  ،ذلكم عالوسائل اإلن تسهل من المفروض أتجاه حمايتها، و عدم إدراكهم لمسؤولياتهم 
، خاصة ما من مراكز المعلومات البيئية المواضيع نقلفي  كافيةال اتمساهمننا نشهد قلة الأ

 .المتعلق بهذه المواضيع يتعلق باإلجراءات التي تسبق إصدار القرار اإلداري
 المطلب الثاني 

 الطالع على المعلومات البيئيةللحق في ا التكريس القانوني
عن طريق إتاحة المعلومات  ،شجيع توعية الجمهور ومشاركتهير وتسيتقوم الدول بت
 ،األفراد والجماعات الوطنية، و تمكين اإلدارة الملزمة بحماية الوسط البيئيلعلى نطاق واسع، 

عيتهم بالمشاكل البيئية، وتستنير من المعلومات عن طريق إتاحة األبحاث والدراسات لتو 
من هذا المنطلق يبرز حق المواطنين ، ) 1)ذهابرأيهم عند وضع الخطط البيئية أو تنفي

واإلجراءات  ،والمجتمع المدني في الحصول على معلومات تتعلق بحالة البيئة والتدابير
 .) 2)وتنظيمها جهة لضمان حمايتهاالمو 

 من خاللالنصوص القانونية المؤكدة على حق الحصول على المعلومات  وتتعدد
 منها: نذكرن عدة قواني، وتتفرق على التشريع الجزائري

 ولالفرع األ 
 دارة بالمواطنون تنظيم عالقة اإلاإلعالم في قاناالعتراف بمبدأ 

حق المواطن  المتمم لهالمعدل و  1996ودستور  1989 الدستور الجزائري لسنةكرس 
ضمان الفعالية اإلدارية في التعامل مع و  ،يةلتعزيز العدالة االجتماع ،عالم والمشاركةفي اإل
ية فرصة رات دون أواتخاذ القرا ،دارة منفردة في تقييم شؤونهأن كانت اإل بعدم ،المواطن

 مشاركته في ذلك.ل

                                                           

 
(1 )

 .  265، المرجع السابق، ص  عيد محمد مناحي المنوخ العازمي

 
(2)

  Malingrey Philippe, Introduction au droit de L’environnement, la voiser ,4
éme

 édition, 

paris, France, 2008, p 08. 
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 على إلزام ،)1)بتنظيم عالقة اإلدارة بالمواطن المتعلق 88/131 رقم: مرسومالونص 
 أي ويروتط وباستعمال تسطرها، التي والتدابير على التنظيمات المواطنين العطبا اإلدارة
  .)2)واإلعالم للنشر مناسب سند

 عالقاتها تهم التي واآلراء ،لمذكرات، االمناشير، التعليمات دارة بنشركما ألزمت اإل
ذا ،)3)لذلك لفةمخا وردت أحكام إذا إال ،بصفة منتظمة بالمواطنين  في النشر يتقرر لم وا 

 وفقا ونشرها إعدادها يتم التيو  ،المعنية لإلدارة الرسمية النشرة في ينجز فإنه الرسمية الجريدة
  .)4)العمل به الجاري التنظيم ألحكام

الحق في  مطبق في صفة 88/131م رقم: عالم في المرسو اإل ن مبدأوعليه نجد أ
فإن الحق في  وبالتاليلها، المباشرة باإلدارة إلى األداء العام  عالقة المواطن ، لتمتدطالعاال

من شأنها التي  ،آلية تتيح الحصول على المعلوماتكيكون أساسًا بالغ األهمية  اإلعالم
 .القضائية وبالتالي المساءلة ،إتاحة المراقبة الشفافة

 الفرع الثاني
 قوانين حماية البيئةعالم في االعتراف بمبدأ اإل

حمايتها،  لمعرفة كل مستجدات البيئة في قانوناإلعالم  المشرع الجزائري مبدأأتاح 
دارة احترام اإلتحفيز على تكثيف جهود مراقبة مدى لل المهتمين القدرة على ذلك ومنح

 لوسائلها في حماية البيئة .
   : هــــأكد على أن والذي المتعلق بحماية البيئة 03/10القانون رقم: وفي هذا الصدد 

و معنوي يطلب من الهيئات المعنية معلومات متعلقة بحالة البيئة، " لكل شخص طبيعي أ
و التنظيمات لحماية .." ، سواء كانت المعلومات عن اإلجراءات أالحق في الحصول عليها

 .)5) البيئة
                                                           

(1)
، 27 ج ر، العدد بتنظيم عالقة اإلدارة بالمواطن، المتعلق ،1988جويلية  04، المؤرخ في: 88/131المرسوم رقم:  

  .1988جويلية  04الصادرة في: 
(2 )

  .، المرجع نفسه08المادة 
(3 )

 .، المرجع نفسه9/1 المادة
(4 )

 .، المرجع نفسه9/2المادة 
(5 )

 .، المرجع السابق03/10ون رقم: ، من القان07لمادة ا
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الطالع على المعلومات يكون ن الحق في ابأ نفسهمن القانون  08أقرت المادة  كما 
ع هذا الحق ليشمل شخاص المعنوية والطبيعية من جهة، ويتسمن اإلدارة المعنية إلى األ

التي ر البيئية شخاص السلطات المكلفة بحماية البيئة بكل ما يتعلق بالعناصتبليغ هؤالء األ
 .خرىتمس الصحة العمومية من جهة أ

 من القانون نفسه على أنه يحق للمواطن الحصول على 09المادة  كما أكدت
 وتدابير حمايته. ،قليمهالمعلومات عن األخطار التي يتعرض لها في إ

حصر حق الحصول على المعلومات على  لمالحظ أن المشرع الجزائري قدا
جهزة ي منطقة الخطر البيئي، وال يجوز أن يطلب البيانات من األف المواطنين القانطين

كانوا يملكون منشآت  نوحتى وا   ،طقة المعرضة للضرر البيئيالمختصة من هم خارجوا المن
 قليم نفسه .ملوثة في اإل
المذكور أعاله حق  03/10من القانون رقم:  09فل المشرع في المادة ا أغكم

من األجدر بالمشرع أن يوضح ت الكفيلة بمجابهتها، فجراءاواإل ،األخطاراإلعالم عن آثار 
عليها بقرار مبرر بحجية  عالمعنيين بالبيانات المراد االطال عالمحالة امتناع اإلدارة عن إ

 .، وهي حجة دائمة الحضور في عالقة المواطن باإلدارةداريالسر اإل
فقد أكد  ،لمستدامةالتنمية اطار متعلق بتسيير الكوارث الكبرى في إما القانون الأ

طالع المواطنين على كل المعلومات المتعلقة عالم البيئي، من خالل إبصراحة على مبدأ اإل
جاز القانون ح البيانات التي أوفصلت بشكل واض، )1)الكبرى بصفة دائمة وعادلة باألخطار

قامة المواطن ونشاطه، والعلم فة األخطار التي تصيب مكان إلتشمل معر  ،الكشف عنها
إضافة فيها ويمارس نشاطه عليها، قطن سبق وقوع الضرر على البيئة التي يبالتدابير التي ت

 .)2) لى االطالع على ترتيبات التكفل بالكوارثإ

                                                           
(1 )

طار يير الكوارث الكبرى في إالمتعلق بتس، 2004ديسمبر  29، المؤرخ في: 04/20، من القانون رقم:11/1المادة 

 . 2004ديسمبر  29، الصادرة في : 84، العدد ، ج ر المستدامة التنمية
(2 )

  .، المرجع نفسه11/1المادة 
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 ،خطار الكبرىيخص الوقاية من األعالمي كما يتم ترقية ودعم كل حملة أو نشاط إ
في عالمي بصفة عامة، أو يخص النشاط اإل لكل المواطنين ،وتسيير الكوارث الناتجة عنها

 .)1) بصفة خاصة ستثنائيةا امناطق تقع عليها أخطار 
و في قطاع ، أو محليةالجزائري على شكل منظومة وطنية، أ وهذا ما ترجمه المشرع

يضا أ، )2)خطار الكبرىنذارهم قبل وقوع الضرر من األالمواطنين وا   بإعالممعين لتختص 
عع لمراقبة مدى كفاءة التدايعداد برامج التصنإ الم بير المخصصة لمثل هذه الكوارث وا 

 .)3) المواطنين بها
ويحدد قائمتها المطبق على المنشآت المصنفة  98/339كما جاء في القانون رقم:

ة سليم ملف المنشأبمجرد تف ،لعلنيلية التحقيق العمومي امن خالل آ ،عالماإل جسيدا لمبدأت
، كما يعلن على )4)راء المواطنين على مستوى المجالس الشعبية البلديةيفتح سجل تجمع فيه آ

عالم اإل لمشرع الحديث عن مبدأوأحال ا، )5)التحقيق العمومي وينشر في جريدة وطنية يومية
لمحدد لمجال تطبيق ا 145-07لية التحقيق العمومي في المرسوم التنفيذي رقم: آفي شكل 

 .)6)دراسة التأثير
نفة من ة المصجابة صاحب المنشأطالع على مذكرة إنه يمكن االعلى أيضا أكد أو 

 .)7) و الواليةأو معنوي من مقر البلدية أ طرف أي شخص طبيعي
، إال أننا نتحفظ على إحالته عالم البيئيتكريس مبدأ اإليق المشرع في فرغم إقرارنا بتو 

لى التنظيم، وهذا ما لم ومات إن من االطالع على المعليلتمكوا ،لكل سبل تكريسه المتكررة
 المنشآتن قانون ، بل إداريةالتعليمات اإلمن خالل وال  ،اسيم التنظيميةالمر  فييوضح ال 
ما  ،ريسهو على سبل تكأ ،عالم بشكل واضحلم ينص على مبدأ اإل 06/198رقم: المصنفة 

                                                           
(1 )

 .المرجع السابق ،04/20من القانون رقم:، 12المادة 
(2 )

 ، المرجع نفسه.17/5المادة 
(3 )

 ، المرجع نفسه.17/9المادة 
(4 )

 . ، المرجع السابق98/339، من القانون رقم: 9/3المادة 
(5 )

 ، المرجع نفسه.11/4المادة 
(6 )

 .، المرجع السابق145-07المرسوم التنفيذي رقم: ، من 12-09المواد 
(7 )

 .، المرجع السابق98/339، من القانون رقم: 13/3المادة 
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كدت على وجود تحقيق عمومي دون أي تفصيل لكيفيات التي أو  ،)1)منه 05عدى المادة 
 .عالهالمذكور أ 98/388قانون رقم: التطبيقه عكس 

 الفرع الثالث
 الوالية والبلديةقانون عالم في االعتراف بمبدأ اإل

إلشراك المواطنين برز مظهر وأ ،دراكا للحاجات المحليةكثر إأ دارة المحليةاإل تعتبر
 وفي هذا الصدد نجد:عالمهم بشؤون بيئتهم، وا  

على مشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلدية، أكد  10 -11قانون البلدية رقم:  
 ،على إعالم هؤالء المواطنين بشؤونهم ويسهر المجلس الشعبي البلدي من أجل ذلك

واستشارتهم حول خيارات وأولويات التهيئة والتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ويسهر 
المجلس كذلك على وضع إطار مالئم للمبادرات المحلية التي تحفز المواطنين وتحثهم على 

 .)2) المشاركة في تسوية مشاكلهم وتحسين ظروف معيشتهم
بادرة التي  باهتمام البلدية بإعالم الجمهور عن المإال ال يتأتىكل ما سبق ن بمعنى أ

ومنهجية العمل المتبعة، من خالل البث والنشر الواسع  ،خذتها والمشروع الذي تتعلق بهأ
عالن عن لى الملفات بيسر وسهولة، واإلع عوضمان االطال ،للوثائق محل التشاور
كالجرائد ومواقع  ،عالم المحليةشكل كاف، باالعتماد على ركائز اإلاالجتماعات العامة ب

 .)3)...نترنتعالن ومواقع اإلإلالنشر وا
تؤكد على المتعلق بالوالية  07-12من القانون رقم: 36المادة  نص يضاأكما نجد 

كل شخص و  ،نظافة وحماية البيئةاللجنة الوالئية الدائمة المختصة بمسائل الصحة وال دعوة
 .)4 (ات مفيدة ألشغال اللجنة بحكم مؤهالتهنه تقديم معلوممن شأ

                                                           
(1 )

 المصنفة المؤسسات على المطبق بالتنظيم المتعلق، 2006ماي  31: ، المؤرخ في198-06المرسوم التنفيذي رقم: 

 .2006جوان  04، الصادرة في: 37العدد  ر، ج ،البيئة لحماية
(2 )

 ، المرجع السابق.10 -11، من القانون رقم: 14 - 11المادة 
(3 )

وق والعلوم (، مجلة الحقوق والحريات، كلية الحقاالعتبارات البيئية في مخططات التعمير المحليةبودريوة عبد الكريم، )

 .425 ص ، 2013تجريبي، سبتمبر العدد ال الجزائر، السياسية، جامعة بسكرة،
(4 )

فيفري  29، الصادرة في: 12، ج ر، العدد المتعلق بالوالية، 2012فيفري  21، المؤرخ في: 07-12القانون رقم:

2012.  
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طالع و االاإلعالم أ بمبدأعترف المشرع الجزائري االمالحظ من القوانين السابقة أن 
نه لم يشرع حماية قانونية لها، غير أ لتأسيسدارة المعنية اإل عن كل ما يتعلق بالبيئة لدى

دارة اإل بإعطائهالحق تلتزم  على اعتبار هذا ،والتفصيل فيه المبدأقانون مستقل لتكريس هذا 
ل ن يواكب المشرع الجزائري الدو لذلك ال بد أ التي يحكمها قانون استثنائي وخاص،

ة لتوضيح العمل بهذا االعالم، وخصصت قوانين مستقل بتكريس مبدأالتي تكفلت  (1)خرىاأل
المبدأ والوصول بفاعلية إلى اإلجراءات القضائية واإلدارية، بما في ذلك التعويض وسبل 

 . (2)اإلنصاف 
قانون ال منالفصل الثاني من  03من المادة  الفقرة أ مثال نجد  الكويتفي دولة ف 

: " تمكين المواطنين من ممارسة حق االطالع على ، تنص علىالمتعلق بحق االطالع
 .)3)المعلومات والحصول على نسخة منها والموجودة لدى الجهات وفقًا ألحكام هذا القانون"

نجد بعض الدول مثل اليمن تنظم دورات تدريبية لموظفيها تتعلق بأهمية حق في حين 
 .)4) وتمكين المواطن من ممارسته ،االطالع على المعلومات

 
 
 

                                                           

 
(1)

ن الحادي والعشرين حول قوانين تكفل حق االطالع والحصول على المعلومات، فهناك يجري حديث العالم في القر  

 ،لديها قانون يعطي المواطن الحق في االطالع والحصول على المعلومات 2006( دولة حتى منتصف العام 70سبعين )

يا وأوزباكستان وأوغندا وباكستان ليس من بينها أي دولة عربية، أما الدول اإلسالمية فقد بلغت سبعا وهي أذربيجان وألبان

تم إقرار القانون والعمل به في المملكة األردنية الهاشمية وهي أول دولة  2007وتركيا و طاجيكستان، وفي منتصف العام 

دولة في العالم في  30وهناك قرابة  ،عربية، بينما تتم مناقشته في كل من اليمن وفلسطين والبحرين ودول عربية أخرى..

طالع والحصول على ولى دول العالم في إقرار حرية االوتعتبر مملكة السويد من أ ،إقرار ومناقشة القانون مرحلة

تشريع في الوتبعها  ،1967، فيما أقرت الواليات المتحدة األمريكية قانونا بذلك في العام 1766المعلومات منذ العام 

 .  1982ونيوزيلندا في العام  استراليا، ثم كندا

،الصادرة 103335عدد المجلة رؤية الكويت لإلصالح، ،"؟لماذا قانـــون حـــق االطـــالعصالح محمد الغزالي، "لـ: أنظر 

 01/12/2014، د ت و م، تاريخ االطالع: http://alghazalis.info.pdf ، الموقع االلكتروني: 1/10/2007: في

 
(2)

   ،1998لبنان، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ،خطار البيئة والنظام الدوليأ ،عامر محمود طراف 

 .75ص 
(3 )

 .  264 ص السابق، المرجع العازمي، المنوخ مناحي محمد عيد: لـ نظرأ للتفصيل
(4 )

: االلكتروني الموقع ،المعلومات على االطالع حق بشأن ،2012 سنة 13: رقم اليمني القانونمن ، 10المادة 

http://omanlegal.net ، 07/02/2014: االطالع تاريخ ، 11/06/2012: الموقع في الوضع تاريخ. 
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 المطلب الثالث
 االعالم البيئي تطبيق مبدأ صعوبات

مات االطالع على المعلو الحق في االعالم البيئي من خالل  مبدأ إلىشارة تمت اإل
كفي لضمان ممارسة فعالة لهذا الحق ي مواد محددة ومتفرقة في عدة قوانين، وهذا الفي 

لذلك واجه تطبيق مبدأ ، لتنظيم هذا الحق في قانون مستقل جدر التوجه الجديفكان من األ
 عدة صعوبات هي :على المعلومات البيئية حق االطالع 

 ولالفرع األ 
 داريةمبدأ االعالم البيئي أمام مبدأ السرية اإل عدم توضيح حدود

 مراعاة مع اإلدارية، والمعلومات الوثائق على يطلعوا أن ينللمواطنالمشرع رخص 
 يحفظها التي والمعلومات ،المعلومات المحفوظة مجال في العمل به الجاري التنظيم أحكام
ال  اإلدارية التي السرية أمبد يخرق اإلعالم الحق في أن اإلدارة تعتبر ولهذا، (1) المهني السر

 أو الصحف طريق عن ،وظيفته أعمال عن بيان أو تصريح بأي اإلفضاء للموظف ترخص
، ألن لعمله الموظف ترك بعد حتى قائما االلتزام ويظل ،عالمواإل النشر طرق من ذلك غير

في دارة ، ومراعاة المصلحة العامة وانفراد اإلداري يفترض فيه الموضوعية والحيادالعمل اإل
 .صدارهإ

ما تعلق األمر  ذا أعاله بعض القيود عليه إ 03/10قانون حماية البيئة رقم:  وردكما أ
دارة باألمن، فاألصل أن يطلع على ملف الترخيص لبدأ نشاط المنشآت المصنفة من اإل

مر بالنسبة للمنشآت المصنفة التابعة لوزارة الدفاع ما تعلق األ غير أنها تمنع إذا ،(2) المعنية
و أ ،عيةشخاص الطبيد منع حق االطالع للمهتمين من األن يمت، ومن الطبيعي أ(3) الوطني
 .الرتباط المسألة باألمن القومي، وحتى ال يتخذ منه وسيلة لتجسس المعنوية

                                                           

، المرجع السابق.88/131، من المرسوم رقم: 10مادة ال
 (1)

  

، المرجع السابق.03/10: ، من القانون رقم19المادة 
 (2)

  

.المرجع نفسه، 20المادة 
 (3)
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وصية نظرا لخص بيئيعالم النون يحدد القيود الواردة على مبدأ اإلان القننوه هنا أ 
دارة لمنحها امتياز السلطة التقديرية في اختيار البيانات التي تقيده اإلبعض المعطيات، ف

التي ة المصنفة ه في ملف طلب رخصة استغالل المنشأتكشف عنها للكافة، وهذا ما نجد
، وفي ن يقدم المعلومات في نسخة واحدةلمشروع ألصاحب اأجازت فيها اإلدارة المعنية 
مام الكافة ويكتفي بها لتجنب إفشاء أسرار الصنع أ ذلك ، (1)ظرف منفصل عند االقتضاء

 المنشأةصاحب  الشخص منحداري، و حية المشروع للترخيص اإلالمعني بدراسة مدى صال
 ،صناعية وحفظها عن الغير أسرار تعتبر التي والبيانات المعلومات تحديد سلطة الصناعية

المعلومات ن ال تفشى من الذين منحوا حق االطالع على أحوال البيئة، ألن األصل أ
 . الموصوفة بالسر

 ةبضرورة االطالع على المعلومات ذات الصل  الوعي نوالمالحظ على أرض الواقع أ
الخاطئة حيالها تكاد تكون منعدمة، لعدم وجود نصوص توضح  السلوكيات لبيئة لتعديلبا

والتحجج بضرورة  دارة على االمتناعإلى جانب قدرة اإل ،من التفصيل كيفية ممارسته بشيء
في  المواطنين احتياجاتلتلبية   مراكز متخصصةالمصلحة العامة، خاصة أمام غياب 

 مجابهتها.المشاركة في و  ،اليومية البيئية واألخطار ضراراأل ممارسة حق االطالع على
 الفرع الثاني

 البيئي عالمغياب إجراءات تكريس مبدأ اإل
 ووضع من جهة، بمبدأ الحق في اإلعالم 03/10قانون حماية البيئة رقم:  عترف ا
 طريق عنمن جهة أخرى، وكل ذلك يفصل فيه  الحماية بتدابير المواطنين تبليغ كيفيات

جرائية لهذا الحق وعدم صدورها بعد يكون تطبيقه ص تنظيمية إغياب نصو مام ، وأ)2)لتنظيما
ليس صعبا بل غير موجود، فحتى بعض النصوص القانونية المكرسة لحق االطالع تعترف 

 . يئيةدارة البانات من اإلد مطالبة بالبين سلمنا بوجو يح إجراءات تطبيقه، فإبه دون توض

                                                           

   المرجع السابق. ،06/198المرسوم التنفيذي رقم: ، من 08المادة 
 (1)

  
(2)  

 ، المرجع السابق. 03/10، من القانون رقم: 09/3المادة 
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مسؤولية األفراد  بها تمرالتي تبين أن مسألة وقاية البيئة من مختلف المخاطر 
باعتبار  ،يصال المعلومة البيئية للجميعهذه األخيرة أن تعمل على تسهيل إ واإلدارة، وعلى

في مختلف يسه تم تكر وفي المجال البيئي بصفة خاصة  ،عالم بصفة عامةحق اإلأن 
 .ذات الصلة النصوص القانونية

كما أن ، صالح في طريقة مواجهة البيئةاإل ن هناك حاجة ملحة لتعزيزأ لنايتبين و 
غالبا ما تحتاج إلى نصوص تنظيمية يجب اإلسراع في  ،وضع هذه القوانين موضع التنفيذ

نضمن مشاركة جميع لضمان نجاح السياسة الوقائية للبيئة، ومن خالل ذلك كله  ،إعدادها
إلى جانب األجهزة ، -لدفاع عن البيئة على وجه الخصوصت اجمعيا –األفراد والجماعات 

 .ت الصلةاإلدارية ذا
جة حتمية إلعمال وتعتبر المشاركة في اتخاذ اإلجراءات اإلدارية لحماية البيئة نتي

لدراسة من خالل المبحث حد المبادئ الوقائية المهمة، والتي نتناولها في ااإلعالم البيئي كأ
 .الثاني

 الثانيالمبحث 
 داريةمبدأ المشاركة في اتخاذ اإلجراءات اإلتكريس 

أن يساهم في  اإلجراءات اإلدارية على حق كل شخص يقوم مبدأ المشاركة في اتخاذ
  .(1) عليهاكل ما يتعلق باألنشطة الخطيرة م بالبيئة، والعلحماية القرارات التي تخص 

أو فردية تضبط  يجب توفير لوائح تنظيمية لتجسيد هذا المبدأ على أرض الواقع و 
الشخص الطبيعي أو  بعد أن يبلغ ،مشاركته في القرارات البيئيةعملية تدخل المواطن وطريقة 

لتعايش النفعي المتبادل ما بين اإلنسان المعنوي عن أي خطر قد يهدد البيئة، بغرض ا
 يــــى وعـــــتاج إلــــــن بل يحـــى سن القوانيـــوهذا ال يحتاج إل ،اــــــــــهمل االستمرارلضمان و  ،وبيئته

 
 

                                                           
(1)

 POLI _ BROC Aurélia, Guide pratique du droit de l’environnement, Berger-levrault , 

Paris, France, 2003 ,p18 . 
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لى تربية    .)1)بيئيةاإلعالمي كما أوضحنا سابقا، وا 
وقاية  أهمية مشاركتهم فيبويتأتى ذلك  من خالل الوعي الواضح لألفراد والجمعيات 

، خاصة بعد تزايد دور المجتمع المدني في ممارسة عليهشاكل البيئة موقوع أحد قبل  اإلقليم
ن وجد اآلذان الصاغية الضغط بصور مختلفة لمواجهة المخاطر الماسة بسالمة البيئة،  وا 

لتجسيد مقترحاته في شكل تنظيمي، ونظرا ألهمية المبدأ الفعال والوقائي رأينا إفراد شرحه في 
 مطلبين مستقلين، كما يلي: 

 ولمطلب األ ال
 فراد في حماية البيئةمبدأ مشاركة األ

، على اعتبار القرارات التي تخص المجال البيئيتخاذ ار للمواطن المساهمة في تقر 
القرارات الهادفة لحماية البيئة لها أثر واضح على الوسط الذي يعيش فيه المواطن بشكل 

البيئة بشكل  شكاالتإام خاص، وهذا ما تفطنت له السلطات العمومية المختصة بعد قي
عقلياتهم لالجماهير في التعبير الموضوعي  ن البد من الحد منها، حيث تم إشراككامستمر، و 

 .)2)تجاهاتهم وميولهم في الوقت نفسهوا
، سنتناولها داري المتعلق بحماية البيئةفي اتخاذ القرار اإلوتتعدد أوجه مشاركة األفراد 

 :بالدراسة من خالل ما يلي
 ولالفرع األ 

 عند التمهيد للمشروعالمشاركة  تكريس مبدأ
 مــــــراد بممارسة حقهـــيسمح لألف تكمن في كونهالمشاركة  أوضحنا سابقا أن أهمية مبدا       

                                                           
(1)

 لفهم الالزمة، المهارات تنمية إلى تهدف التي المفاهيم وتوضيح القيم معرفة عن عبارة :بأنها البيئية لتربيةا تعرف 

 القرارات، اتخاذ بعملية التمرس أيضا البيئة التربية وتعني الطبيعية، وبيئته وثقافته اإلنسان بين تربط التي العالقات وتقدير

 برامج في وإدخالها البيئية التربية أهداف االجتماع وتناول البيئة، بنوعية المتعلقة مسائلال بشأن للسلوك القانون ووضع

  .األفراد لكل التوعية لتقديم التعليم،

 التعليم بمؤسسات ميدانية دراسة  - المستدامة التنمية في ودورها البيئية التربية طويل، فتيحة: لـ نظرأ للتوسع       

 قسم التنمية، االجتماع علم: تخصص  االجتماع، علم في العلوم دكتوراه شهادة لنيل طروحةأ ،بسكرة بمدينة المتوسط

 .  46 ص ، 2012/2013 الجزائر، بسكرة، خيضر محمد جامعة االجتماعية، العلوم
(2)

، ة فهد الوطنية، الرياض، السعودية، مطبوعات مكتباإلعالم اإلسالمي النظري في الميزانسعيد إسماعيل صيني،  

 .338،335، ص1997
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بما يشجع تقبل و  ،دارة من خبراتهم في المجال البيئيباستفادة اإل ،في بيئة نظيفة في العيش
 .العامة ها مع المصلحةدارية المتخذة في هذا الشأن تماشاإل المجتمع للقرارات

شروع في إصدار قرار إداري يساهم ألعمال التمهيدية قبل الوتكون آلية التشاور في ا
المضر بها، وهذا ما يعتبر تصريح عن مبدأ  عند التمهيد للمشروعمعنى بفي حماية البيئة، 

لتكون  وتشاور بين المهتمينعلى اتفاق  بناءً المشاركة في عملية اتخاذ اإلجراءات اإلدارية، 
 .)1) ثمرة جواز واتفاق لصنع قرارات سليمة

ن التشاور يؤخذ عندما ينوي فيها صاحب القرار هذا التعريف أ وما يالحظ على
في تقديم المشورة لإلدارة حول مكان وبتدخل األفراد  ،ذي قد يضر بالبيئةع اللمشرو التمهيد ل
  االقتصادية.ومنفعته  ،، نوعهاإلنجاز

وعليه سنتناول آلية التشاور بتحليل أكثر من خالل أنواعه وتطبيقاته العملية، من 
 خالل ما يلي:

 والأ
 التشاورلية أنواع آ

 إلبداءفراد تشاور لفتح المجال أمام األال بإجراء خرىأخذ المشرع على غرار دول أ 
وهذه اآللية إما أن تكون إلزامية كما قد تكون اختيارية، ونتطرق  المالحظات واالقتراحات،

 :يليلهما فيما 
 :لزامياإل التشاور  -1

"  :هنأ على خطار وتسيير الكوارث على سبيل المثالقاية من األالو  قانون ينص
طار التنمية المستدامة منظومة برى وتسيير الكوارث في إتشكل الوقاية من األخطار الك

لعمومية والجماعات وتقوم بتنفيذها المؤسسات ا ،شاملة تبادر بها وتشرف عليها الدولة

                                                           
(1  )

الملتقى الوطني بعنوان: دور المجتمع المدني في مداخلة في ليات مشاركة المواطنين في حماية البيئة(، )آ زياد ليلة،

مارس  07و06 الجزائر، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، القطب الجامعي تاسوست ،جيجل،-واقع وآفاق  –حماية البيئة 

2012،
 

 . 169ص 
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بالتشاور مع المتعاملين االقتصاديين واالجتماعيين والعلميين  ،طار صالحياتهااإلقليمية في أ
 .)1(ذا القانون ونصوصه التطبيقية "ضمن الشروط المحددة بموجب ه ،والمواطنين

المشرع  أنوالمالحظ من خالل استقرائنا لمختلف القوانين المنظمة لحماية البيئة 
خطار الكبرى وانين تنظيم الكوارث الخطيرة واألفي قوذلك  ،لزاميالجزائري تطرق لتشاور اإل

 الخصوص. على وجه
لزم أقد ف ،المشاركة في الكثير من المواضع كرس مبدأالمشرع الفرنسي في حين  

اإلدارة بعملية التشاور مع المواطن خاصة في مخططات التعمير، وتوسع المجال بصدور 
اء التشاور في مخططات التنسيق جر كما استعمل إ ،امن والتجديد الحضريقانون التض

 .)2) قليميةاإل
باقتراح من لزامي كتقنية تنظمها الصحف الوطنية اليومية التشاور اإليضا أدرج كما أ

حيث تقدم  ،ة لحساب البلديةمر بأعمال التهيئ، لما يتعلق األرئيس المجلس الشعبي البلدي
 .)3) و رفض المشروعالتي تعود لها سلطة قبول أو  ،داوالتلى الجهاز المختص بالمحصيلة إ
 :التشاور االختياري  -2

تصال، فنجد دارة بشكل منظور من حيث وظيفة االير اإلالتشاور االختياري تس يعزز
تمام البيانات قد أكد على أ 08/15ون رقم: قان الدائرة المكلفة   لجنة  نالمتعلق بمطابقة وا 

صريح للبناية، مع المعلومات المقدمة من صاحب الت بالبت في تحقيق مطابقة البنايات
 .)4) أشغالها إطار في يساعدها معنوي أو طبيعي شخص  بأيين تستع أن يمكنها

الدائرة  دارة المتمثلة في لجنةتماده من طرف اإلننوه هنا أن مبدأ المشاركة تم اع
جبارا من خبراء دون تحديدهم، بل ترك لها السلطة التقديرية في باالستعانة جوازا وليس إ

                                                           
(1 )

 ، المرجع السابق.   04/20 :، من القانون رقم09المادة 
(2 )

 من قانون التعمير الفرنسي :  300المادة 

 JAMAY Florence, Principe de participation, collection des Juris Classeur, Environnement, 

V
o
l01, Paris, 2002, p12. 

 .167نقال عن: زياد ليلة، المرجع السابق، 
(3 )
JAMAY Florence, Principe de participation, op.cit, p13. 

 .168، هعن: المرجع نفسنقال      
(4 )

،33/3المادة 
 

تمام البياناتالمتعلق بمطابقة وإ، 2008جويلية  20،المؤرخ في: 08/15من القانون رقم: 
 

، ج ر، العدد 

 . 2008اوت  03، الصادرة في: 44
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تطابق بالتحقيق في  لمساعدتها في مختلف أشغالها المتعلقةمشاركة أي شخص له القدرة 
 البناية مع تصريح صاحبها .

اعتمد و وسع، فصل في آلية التشاور االختياري بشكل أ المشرع الفرنسين أ في حين
مشاركة المواطنين  على مبدأ 1992 /12/ :15على سبيل المثال منشور بيونكو الصادر في

فال تتمتع القرارات  في مختلف المشروعات المتعلقة بالبنى التحتية والكبرى للدولة، لإلدارة
وتطبيق قرارها ال يكون إال بعد  ،الشفافة المناقشات ال بعداإلدارية بالقوة اإللزامية القانونية إ

 .)1) ذلك
ن لى تحسين مضمو يهدف إ 1996الصادر سنة  الفرنسي ميثاق التشاور يضانجد أو 

لى جانب إ كبر عدد ممكن من الفاعلين االجتماعيين،بإشراك أ ،المشروعات وتسهيل تنفيذها
نه يطبق على مشروعات التهيئة وقد جاء في ديباجته أ ،منذ البدايةشروع صاحب الم

 ا،والتعمير والتجهيز وكل مجاالت حماية البيئة، وعند نهاية التشاور االختياري يعد تقريرً 
 .)2) يدرج ضمن ملف التحقيق العموميو 

المشاركة في حماية البيئة  مبدأنجد تكريسا حقيقيا لالنصوص السابقة خالل من و 
آلراء كل من له صلة بموضوع البيئة، سواء عين االعتبار بدارة بدورها اإل لتأخذ ،وسالمتها

ة مرحلفي إجراء التشاور بنوعيه يدخل كانوا مواطنين أو هيئات أو مؤسسات، رغم كون 
  فراد حوله .تكتفي اإلدارة بتلقي آراء األالمشروع، بحيث  تهيئة

 ثانيا
 التشاورلية تطبيقات آ

ك المواطنين إلشرا لتشاورلية اآ والحديثة لتطبيق تعتبر المناقشة العامة الصورة العملية
 ،هانجاز مدى مالئمة المشروعات المراد إ المعنيونفيناقش دارية للبيئة، في تسيير الحماية اإل

                                                           
(1  )

زياد ليلة، المرجع السابق،
 

 . 169ص 
(2 )
JAMAY Florence, Principe de participation, op .cit ,p 12  

 .168 المرجع نفسه، ص: نقال عن  
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ن إوخاصة أو التجهيز للظروف االجتماعية واالقتصادية المحيطة،  ،سواء المتعلقة بالتهيئة
 .)1)كانت األنشطة صاحبة أثر سلبي على البيئة

ن المناقشة العامة تفسح المجال لمشاركة السكان على أ ونوافق الرأي الذي يؤكد
الذي  نفرادياالنه صفة الطابع وهذا ينزع ع المعنيين في قرار القبول أو رفض المشروع،

 . )2)تتصف به القرارات العمومية
، قرار اإلداريتسبق عملية اتخاذ ال ألنهان المناقشة العامة آلية قبلية نالحظ أيضا أو  

ل العمليات المتعلقة بمراحل جراءات النشر والتبليغ لكلذلك البد أن تلتزم الجهة اإلدارية بكل إ
 جهة كذلكو  ،جراء المناقشةبد من تحديد الجهة المسؤولة عن إالنجاز وتنفيذ المشروعات، و إ

 .)3)تنظيمها
رسم  في المواطن مساهمة أن شهاب" محمد باسم" األستاذوفي هذا الصدد يرى 

أن  غير ضروري، أمر البيئة بحماية القرارات المتصلة وتنفيذ صنع وفي، البيئية السياسة
مكانية نوافق األستاذ في إبدورنا و ، )4)مستحيال ال راعسي يعد أمًرا الواقع أرض على تنفيذه

                                                           
(1 )
JAMAY Florence, Principe de participation, op .cit, p 14. 

زياد ليلة، المرجع السابق،نقال عن: 
 

 .168ص 
(2 )

  .176نفسه، ص المرجع  
(3)

من  فمثال فرنسا، ىخرت اإلدارية المتعلقة بالبيئة من دولة إلى أالنقاش العام التخاذ القراراتختلف الجهة المكلفة بعمليات  

ة ــة العامـــة للمناقشـت اللجنة الوطني، وأنشأالدول السباقة آللية المناقشة العامة في اتخاذ القرارات اإلدارية المتعلقة بالبيئة

P.C.N.D  :شكال عملها ، وأتوسيع اختصاصاتهاالخاص بتهيئة اإلقليم، وتم  1995/02/02بموجب القانون الصادر في

ولجنة  ،فأصبحت سلطة إدارية مستقلة على غرار وسيط الجمهورية 2002 02/27/بموجب التعديل الصادر بتاريخ: 

 إعالم المواطنين ومشاركتهم فيوب ،االطالع على الوثائق اإلدارية،  تتكفل اللجنة الوطنية للمناقشة العامة المكلفة بها

ن اتخاذ القرارات المتعلقة بمشروعات التهيئة اإلقليمية، والتجهيزات ذات المنفعة العامة التي تنظمها بشأ المناقشة العامة

وآثار بالغة على البيئة وتهيئة  ،لمؤسسات الدولة أو الخواص، ومن المحتمل أن تكون لها رهان اجتماعية واقتصادية معتبرة

ظيم مناقشة عامة أم ال في مدة شهرين بعد وضع صاحب المشروع لملفه تقوم اللجنة بالتقرير عن إمكانية تن، واإلقليم

لتنظيم بالمناقشة العامة بنفسها أو  اصريح اوإذا فاتت اآلجال ولم يتم الرد الصريح يعد ذلك رفض، المتضمن لكامل معلوماته

يمكن تمديدها لشهرين  ،شهرأ( 04)أربعة   وفي حالة قبول فتح باب المناقشة تبرمج خالل ،تفويض ذلك لصاحب المشروع

المناقشة خالل شهرين منذ تاريخ  وم رئيس اللجنة بإعداد تقرير عنهنا يق، وابتداء من تاريخ وضع ملف صاحب المشروع

ل نسخة للجنة أو توقيفه وإرسا ،ليتعين على صاحب المشروع نشر قرار حصيلة المناقشة بمواصلة تنفيذ المشروع ،انتهاءها

و ويعود له سلطة التقدير بالقبول أ ن يطالب بعقد جلسة عامة من وزير البيئة، ويحق لكل صاحب مصلحة أالوطنية للمناقشة

الرفض، وفي حالة الموافقة ينشر قراره على مستوى مكتب الجلسات العامة حول البيئة، كذلك في الجرائد اليومية، وخالل 

 :ـنظر لراجعة التقنية للمشروع. للتوسع أليساهم العامة في الم أشهر تقوم اللجان الخاصة بفتح باب المناقشة ( 04)أربعة 

 GRANDBOIS Maryse,« Droit de l’environnement et participation du public : les 

audiences publiques au Québec ,communication au colloque de Tunis sur la protection 

juridique de l’environnement »,11-13 Mai 1989, presses des imprimeries réunies, Tunisie, 

1990,p142. 
(4 )

، اإلدارية، كلية الحقوق والعلوم الحقوق مجلة ،البيئية( المشاكل حل في الجماهيرية المشاركة)شهاب،  محمد باسم

 159 .ص ،2001، 01العدد  جامعة ابو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر،
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من خالل تزويدها  ،ي وضع البرامج المركزيةمشاركة المواطنين في النقاش البيئي ف
 .ية التنفيذالمركز  معلومات والبيانات التي تعرف مبدأبال

د عداات المعنية عند إالمنظمة من قبل الجهوجلسات الحوار همية المناقشات وتبرز أ
روع، وتكمن عالم الجمهور بالمشالمخططات والبرامج البيئية في أجل محدد من تاريخ إ

مكانية إلى سقوط الحق في إ ،المشاركة عن طريق المناقشةقانونية في تكريس مبدأ القيمة ال
 .جراءالتحقيق العمومي عند غياب هذا اإلفتح 

المشاركة عند بدء المشروع  ي الذي اكتفى بتكريس مبدأهمله المشرع الجزائر وهذا ما أ  
لتي يمهد بها صاحب النقاش اعطاء مساحة لجلسات محتمل مساسه بسالمة البيئة، دون إال

رض يشارك فيها المواطن بغرض الوصول إلى حماية مجسدة على أة لمشروعه، كما المنشأ
قرار إلغاء أو إلغائه، كتيجة احتجاجات عن آثار المشروع وعليه تكون النالواقع لبيئته، 

ترخيص مصنع اإلسمنت بوادي الطاقة في باتنة من طرف الوزير األول عبد المالك سالل،  
 . )1)أعطى تعليمات بضرورة المحافظة على الطابع الفالحي للمنطقةو 

 الفرع الثاني
 لمشروعالبدء في االمشاركة عند  تكريس مبدأ

في عدة نصوص قانونية، من بينها تم تكريس مبدأ المشاركة عند البدء في المشروع 
كلف بالصيد عند تحديد الوزير المالذي أقر بإجراء االستشارة لصيد البحري نجد قانون ا

ي علمي التخاذ المشرع على ذلك بمصطلح األخذ برأ البحري فترات فتح وغلق الصيد، وعبر
 .)2) هذا القرار الوزاري

ة في حماية المشارك ا الصدد يعتبر إجراء االستشارة أحد أوجه التعبير عن مبدأفي هذ
االتها، من شكحول المسائل المتعلقة بالبيئة وا   جراء بعد اتخاذ القرارالبيئة، ويكون هذا اإل

                                                           
(1)

، جريدة النهار الجديد، الموقع الحكومة تقرر إلغاء ترخيص مصنع اإلسمنت ببلدية وادي الطاقة في والية باتنة 

، تاريخ االطالع: 12/07/2016الوضع في الموقع: ، تاريخ http://www.ennaharonline.com اإللكتروني:

08/09/2016. 
(2) 

، ج ر، العدد المتعلق بقانون الصيد البحري، 2003ديسمبر  13، المؤرخ في: 481-03:، من القانون رقم47المادة 

 .2003ديسمبر  14، الصادرة في: 78

http://www.ennaharonline.com/
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ي عاله يقصد بالرأمهتمين بهذا المجال، ففي المادة أشخاص الخالل تلقي مالحظات األ
لتحديد المعطيات الالزمة بعد عمليات  ،لعلمية المختصة بالصيداالعلمي من الهيئات 

 .وتسليمها للوزارة المكلفة بالصيداالستكشاف 
إذا  األمر يصلحيث  ،االستشارة للسكان إجراءي فالدول األوروبية مر لدى تعدى األو 

عد مقابمنح بعض بلدان العالم  قليمية،ومشروعات التهيئة اإل ،مراكز نوويةبإنشاء  تعلقما 
جهزة استشارية وطنية ومحلية من مجالس ولجان مختصة لجمعيات الدفاع عن البيئة في أ

 .)1) في المجال البيئي
 : نحاول االحاطة بها فيما يليوجه عدة أآلية االستشارة وتأخذ 

 أوال
 دراسة التأثير على البيئة

في المشاركة  كالسيكية لتجسيد مبدأليات الدراسة تقييم األثر البيئي من اآلتعتبر 
ف للتعرف على الوقت المالئم للتأثيرات المشروعات المراد تنفيذها، كإجراء وقائي يهد

 . )2)نسان ومحيطه البيئيلعمليات االستثمار على اإل المباشرة وغير المباشرة 
اعية االجتمو يكولوجية والجمالية الفيزيائية واإل تقييما للتأثيراتفتكون هذه الدراسات 

سوآًءا  و سياسي، هذه التأثيراتأو لقرارات ذات طابع اقتصادي أ ،والثقافية لعمليات التجهيز
ن يقع اعتبارها على المدى القصير والمتوسط غير مباشرة يجب أو كانت مباشرة أ

و البعد البيئي عند اتخاذ أي قرار أخذ في االعتبار بواجب األتهتم الدراسة هنا ، و )3)والطويل
 . )4)على البيئة نعكاساتا، قد تكون له و خاصأ ،م بأي نشاط عامالقيا

                                                           
(1 )
GIBRIL Nouroudine et ASSEMBONI Alida.N,  "  L’accès à l’information et à la 

participation du public à la prise de décisions publiques en droit africain de l’ 

envirennement ",communication au colloque sur « La protection de l’environnement au cœur  

du système juridique international et du droit interne ,acteurs ,valeurs et efficacité du 19 et 20 

Octobre 2001,Université de Liège ,bruylant , bruxelles ,2003 ,p 270  . 
(2)

 ،01(، مجلة المدرسة الوطنية لإلدارة، الجزائر، العدد دراسة التأثير في البيئة نظرة في القانون الجزائريطيار طه، ) 

 .03 ، ص 1991
(3 )

 .  182ص ، سابقالمرجع البركات كريم، 

يضا :أ
  

زياد ليلة، المرجع السابق،
 

 . 170ص 
(4 )
KERDOUN Azzouz , Environnement et développement durable, Enjeu et Défis, 

Editions Publisud , Paris , France, 2000,p 105 . 
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البيئة   وتم النص على دراسة التأثير في نصوص متفرقة في مختلف قوانين حماية
لية دراسات التأثير لم نتوسع فيها الحقا، غير أن تكريس حق مشاركة األفراد من خالل آ

مما يعرقل الهدف االساسي من ، )1) ما يتعلق بفتح تحقيق عمومي حولهايصرح بها بعد اال
 تقرير هذه اآللية.

 اثاني
 التحقيق العمومي

ظهر التحقيق العمومي كآلية كالسيكية إلعالم األفراد الخاضعين لعملية نزع الملكية 
 ،اتسع مجال تطبيق التحقيق العمومي من حماية حقوق الملكيةو  ،)2)للمنفعة العامة للمشروع

 .)3)إلى تزايد اهتمامه بالمشاكل البيئية خاصة في الدول المصنعة
يعرف التحقيق العمومي بانه إجراء يسمح بمساهمة المواطنين في العمل اإلداري أي و 

االشتراك في المسائل التي هي من اختصاص اإلدارات المخول لها قانونا سلطة اتخاذ 
القرارات وهو يشكل دعامة أساسية لمبدأ المشاركة من قبل المواطنين في اتخاذ القرارات التي 

نه تحقيق يدفع نحو االنتفاع بالمشروع كما يعرف التحقيق العمومي على أ، )4)لبيئةقد تمس با
  .)5)ويدعو لمشاركة واسعة للجمهور

لتحقيق العمومي وسيلة لتجسيد مبدأ المشاركة بغية اإلعالن جراء اك نجد أن إوبذل
لقبول ومالحظاتهم قبل ا ،نجازها، ودعوة المواطنين إلبداء توجيهاتهمعن المشاريع المراد إ

تنوير القرارات اإلدارية عند تنفيذها أو بيسمح و  ،دارة المختصةالنهائي للمشروع من قبل اإل
 . )6)مختلف المشاريع التنمويةترخيصها إلنجاز 

                                                           
(1 )

عداد دراسة ليات إآالمتضمن لكيفيات و، 2007ماي  19، المؤرخ في: 07/145، من المرسوم التنفيذي رقم: 09المادة  

 . 2007ماي  22، الصادرة في: 34، ج ر، العدد التأثير على البيئة
(2 )
Scovazzi Tullio, « L’enquet public et la protiction de l’envirennememt », 

Communication au colloque de Tunis sur « La protiction juridique de l’envirennememt» 11-

13 Mai 1989 , Presses des imprimeries réunies ,Tunisie ,1990 ,p 318 . 
(3)

زياد ليلة، المرجع السابق، 
 

 . 169 ص
(4)

 SCOVAZZI Tullio, « L’enquet public et la protiction de l’envirennememt »,op ,cit,        

     p 317. 
(5)

زياد ليلة، المرجع السابق، 
 

 . 170ص 
(6)

 المرجع نفسه. 
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بحماية  المتعلق 03/10من القانون رقم:  21المادة  من خاللالمشرع الجزائري و 
 ،: " يسبق تسليم الرخص الخاصة بالمنشآت المصنفة تحقيق عمومينص على أنه البيئة

 .)1)المحتملة للمشروع"خطار واالنعكاسات تأثير ودراسة تتعلق باألوتقديم دراسة أو موجز ال
المؤسسات و يضا بمشروعات المنشآت التحقيق العمومي يكون أن تطبيق ننوه هنا أ

والتي تستوجب القيام بالتحقيق العمومي قبل منح الرخص اإلدارية لمباشرة هذه  ،المصنفة
 .)2)نظرا لألهمية التي تنجر عن استغاللها ،األنشطة

يكون كإعالن و  ،ويشارك المواطنون في التحقيق العمومي بموجب قرار يصدره الوالي
إجباري لفتح تحقيق عمومي بعد الفحص األولي وقبول دراسة أو موجز التأثير، بهدف 

خالل تعليق قرار ضمان مساهمة جدية للمواطنين في إعداد القرارات المؤثرة على بيئتهم من 
 .)3)والنشر في جريدتين وطنيتين ،فتح التحقيق في مقر الواليات والبلديات ومقر المشاريع

خالل شهر واحد من تاريخ التعليق يبدي المواطنون مالحظاتهم على سجل مرقم و 
ل المهام ومؤشر عليه مفتوح لهذا الغرض تحت رقابة محافظ معين من الوالي، وتسند له ك

محتملة جمع المعلومات التكميلية الرامية إلى توضيح العواقب الإلجراء كل التحقيقات أو 
لوالي الذي بدوره يحرر تقريرا يمزج ذلك في تقرير معد من طرفه يرفعه إلى اللمشروع، كل 

بين استنتاجات المحافظ ومختلف اآلراء المحصل عليها، ولصاحب المشروع حق الرد في 
وأراء المصالح التقنية في ملف موجز  ،وتدرج مع تقرير المحافظ المحقق ،مذكرة جوابية
وفي األخير  ،سل من الجهات المكلفة بالبيئة والمختصة إقليميا _ أي الوالي_التأثير، وير 

،  مما يوسع )4)أو الرفض للمشروع بالنسبة لدراسة التأثير ،يقرر الوزير المكلف بالبيئة القبول
 .كولوجيةتطبيق مبدأ المشاركة كآلية لتفعيل الديمقراطية االي

                                                           
(1 )

المتعلق بالتنظيم ،  2006ماي  31، المؤرخ في:198 /06المرسوم رقم: ، من  05يضا في المادة كرست آلية التحقيق أ

 .2006افريل  04، الصادرة في: 37، ج ر، العدد: المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة
(2 )

 ، المرجع السابق.03/10من القانون رقم:  32، 19،21: المواد

 ، المرجع السابق. 06/198رقم: التنفيذي ، من المرسوم 05، 03المادتين:  كذلك   
(3 )

يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات  2007ماي  19، المؤرخ في:  145-07، المرسوم التنفيذي رقم: 10المادة 

 .2007ماي  22الصادرة بتاريخ:  ،34، العدد ،ج ر المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة
(4 )

 المرجع نفسه. ،18 - 12المواد 
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 ثالثا
 االستفتاء االستشاري المحلي

يهم في مختلف المسائل ذات المصلحة شارك األفراد برأوسيلة محلية لييعد االستفتاء 
االقتراع ألخذ القرار بالموافقة العامة بما فيها الجانب البيئي، وعملية االستفتاء تتم عن طريق 

االقتراع، في مبادرة للالب جمعيات الدفاع عن البيئة المواطنين و الرفض، وغالبا ما تطأ
لف المسائل المتعلقة بالتهيئة إللزام السلطات المختصة بتنظيم مناقشة ديمقراطية لمخت

 . )1) قليميةاإل
أكثر الدول استعماال لتقنية االستشارة المحلية لكل  الواليات المتحدة األمريكيةوتعتبر 

نة ـــــتاءات الشعبية في الســـاالستف م آالفـــ، حيث تنظة ببيئة مواطنيهاــــاالت المتعلقـــــالمج
الذي منح /1992/02 06 :كذلك القانون التوجيهي الفرنسي الصادر بتاريخ ،)2) الواحدة

للسكان القانطين في البلديات الحق في اإلعالم بكل المسائل المتعلقة  10 ةبمقتضى الماد
 .)3)واستشارتهم حول القرارات التي تعني بيئتهم العمرانية ،بالتهيئة اإلقليمية

ة البيئة بموجب جمهورية مصر العربية تم النص على حمايك يضا الدول العربيةأ
تم تقرير  2007مارس   26جري لتعديله في:االستفتاء الذي أ وبعد،  1971سنةدستور 

فراد والجماعات غير الحكومية في حماية البيئة باعتباره واجبا ملقى على عاتقهم مشاركة األ
 .)4) فهو يمثل صورة صريحة لمبدأ المشاركة

 االعترافو البيئة وبين اإلدارة المختصة حماية التواصل بين المهتمين ب وبهذا يكون
وتعديلها بالشكل الذي ، إعادة النظر في القراراتب والسماح لهملهم بحقهم في المشاركة 

                                                           
(1 )
JAMAY Florence, Principe de participation, op .cit, p 09. 

زيادنقال عن: 
 

 . 169المرجع السابق، ص  ،ليلة
(2 )

 .  نفسهالمرجع 
(3 )

   المرجع نفسه.
(4 )

 الصادرة مكرر، 13 العدد ،ر ج ،2007 مارس 29: في الصادر العربية، مصر جمهورية دستور تعديل من ،59 المادة

 البيئة على للحفاظ الالزمة التدابير القانون وينظم وطني واجب البيئة حماية نأ"  على تنص حيث ،2007مارس 31: في

  ."الصالحة
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 ، والذي يعكساراتهم التي تراعي الجانب البيئيمن المشاركة بآرائهم المعبرة عن اختي يمكنهم
 .)1(تجاه القضاياإدراك الفرد وسلوكه 

ونحن نتطلع أن يحذوا المشرع الجزائري حذو هذه التشريعات لتقرير مناقشة المواطنين 
 لمشاكل بيئتهم، واستشارتهم في ذلك عن طريق االستفتاء.

عمل األجهزة المختصة  وضع ما يسهلري قد المشرع الجزائ يمكن القول أنمما سبق 
حساسهم ووعيهم نتيجة إفراد في المشاركة، المتمثل في التقرير بحق األبحماية البيئة 

زة العامة جهبمساعدة األلهم داة تسمح كأذلك صبح أو  ،المتنامي بالمشاكل البيئية وخطورتها
، غير أنه أغفل بعض اآلليات التي تفعل )2) فعالية بأكثرحسن القرارات وتنفيذها على اتخاذ أ

سيع حق تو ا سابقا، ووفق في وضحنمقارنة بغيره من التشريعات كما أ فراد في ذلكدور األ
 .خرى نفصل فيها في التاليالمشاركة من مواطنين إلى أشخاص معنوية أ

  المطلب الثاني
 لدفاع عن البيئةالجمعيات لمبدأ مشاركة 

مناقشة المواطنين المعنيين بالمشروع  بإجراءاتعلى االلتزام المشاركة مبدأ ال يقتصر 
حيث تلتزم اإلدارة ر لجمعيات الدفاع عن البيئة، من قبل الجهات المختصة بل يتعد األم

لتشجيعهم على القبول الواسع  ،ومناقشة المعنيين بها لمعطيات المتحصل عليهابتقديم كل ا
المناقشة حول المشروع، فيأخذ بعين االعتبار مالحظات ومطالب المواطنين عند  إلجراء

 .)3)اتخاذ السلطات العامة للقرار النهائي
البيئة ن يساهم في وقاية اع عن البيئة في اقتراح ما يمكن أشاركت جمعيات الدفلذلك 

طار النقاش التحسيسي للتوسع في إ ليةآوذلك ما يمكن اعتباره توازنها،  من كل ما يخل

                                                           
(1 )
NELKEN Dorothy ,  Participation du Public à la mise du Droit à l’environnement: 

Environnement et droit de l’homme  ,UNESCO, Paris , France,1987,p 39, 40  
(2 )
JAMAY Florence, Droit à l’information , collection des Juris Classeur, Environnement, 

V
o
l01, Paris , France ,2002 ,p 02. 

   .169نقال عن: زياد ليلة، المرجع السابق، ص 
(3)
 GRANDBOIS Maryse,« Droit de l’environnement ,,,, » .op .cit, p 331 .  
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ر الحكومية المهتمة ما زاد من دور المنظمات غي رة الحفاظ على سالمة البيئة، وهوبضرو 
 .لى جانب المؤسسات الرسمية للدولةإ ،بهذا المجال

ونظرا ألهمية الدور الذي تلعبه الجمعيات البيئية في مجال التحسيس باألخطار 
البيئية، وآليات الوقاية منها، سوف نفرد لها دراسة مستفيضة انطالقا من تعريفها ودورها 

 :المي، أو التحسيسي، أو االستشاري، وكل ذلك من خالل ما يليسواء اإلع
 ولالفرع األ 

 تعريف الجمعيات المجسدة لمبدأ المشاركة
أساس تعاقدي  على معنويين أو/طبيعيين و  أشخاص تجّمعنها بأالجمعية  تعرف

 تطوعا معارفهم ووسائلهم في تسخير األشخاص  هؤالء محددة، ويشترك غير أو محددة لمدة
المهني  لالمجا في سيما ، الوتشجيعها ترقية األنشطة أجل من ،مربح غير لغرضو 

ومنها النشاط  ،واإلنساني والخيري والثقافي والرياضي والتربوي والديني والعلمي واالجتماعي
 عن تسميتها أن تعبر ويجب بدقة الجمعية موضوع يحدد أن يجبو  ،الذي يحمي البيئة

 .)1)الموضوع بهذا العالقة
 يكون ال وأن ،العام الصالح ضمن نشاطاتها وأهدافها موضوع يندرج أن يجب و

 التنظيماتو  القوانين وأحكام ،العامة اآلدابو  ،العام والنظام ،الوطنية والقيم مخالفا للثوابت
 .)2)ابه المعمول

األستاذ "بن ناصر بوطيب" على أن  ليهونوافق في تعريف الجمعية ما ذهب إ
ير معينة تتألف من الجمعيات هي كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة زمنية معينة أو غ

 . )3)حصول على ربح ماديعدم ال هاغرضأشخاص طبيعية، و 

                                                           
(1) 

، 02، ج ر، العدد بالجمعيات  المتعلق، 2012 جانفي  12 : في  مؤرخ، ال12 - 06، من القانون رقم: 02المادة 

    .2012جانفي  15 الصادرة بتاريخ:
(2) 

 .، المرجع نفسه04المادة 
(3 )

، مجلة دفاتر السياسة (06/ 12)النظام القانوني للجمعيات في الجزائر قراءة نقدية في ضوء القانون بوطيب بن ناصر،

 .256، ص2014، جانفي 10كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، العدد ، والقانون
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نظرا  ،جمعيات الدفاع عن البيئة لرجال العلم في الستيناتيعود الفضل في بروز و 
تدهورها وعواقب ذلك الوخيمة على حياة اإلنسان، جاءت هذه الجمعيات للتحذير من ل

حيث يؤكد الميثاق  ،ي بوجودهالتصل إلى االعتراف العالم ،)1)مواصلة االعتداء على البيئة
على أن العمل به يستوجب إتباع مبدأ إعالم الجمهور  1982العالمي للطبيعة الصادر سنة 

مكانية المشاركة الفردية أو الجماعية في صنع  بالعناصر األساسية لكل تخطيط بيئي وا 
 .)2)القرارات المتعلقة مباشرة بالبيئة 

و الجديد، حيث قانون حماية البيئة سواء الملغى أوهذا ما كرسه المشرع الجزائري في 
 ،منه على هذه الجمعيات 16المتعلق بحماية البيئة الملغى في المادة  03_83قر قانون أ

نشاء جمعيات للمساهمة في حماية البيئة، تحدد كيفيات إيجوز نه: " أنصت على حيث 
نشاء الجمعيات للمساهمة في حماية البيئة إكد على فأ ،"...يات وتنظيمهانشاء هذه الجمعإ

دون تبيان مجال تدخلها في هذا الميدان، لحين استكمال القبول المبدئي بدور الجمعيات 
 .لإلدارةالحيوي كشريك 

 طار التنمية المستدامةالمتعلق بحماية البيئة في إ 03/10رقم: قانونالبعد ذلك جاء و 
تدعيم وتحسيس للجمهور بضرورة مشاركته في  جديدة لتنمية بيئية تعتمد على وجيهاتبت

  . )3)تدابير حماية البيئة
 ،كما يمكن للجمعيات المعتمدة قانونا ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني

التي و  ،و غير مباشر بالمصالح الجماعيةأ ،شراالوقائع التي تلحق ضررا مبا بخصوص
                                                           

(1 )
ينظمها  ،حتعتبر مجموعة تطوعية ال تستهدف الربالمنظمات الوطنية غير الحكومية بحيث  وهذا ما يفرق الجمعيات عن

مواطنون على أساس محلي أو قطري أو إقليمي أو دولي، ويتمحور عملها حول مهام معينة، ويقودها أشخاص ذو اهتمامات 

مشتركة، ويتمحور عمل بعض هذه المنظمات حول مسائل محددة من قبيل حقوق اإلنسان أو البيئة أو الصحة أو المرأة أو 

من خالل الوضعية القانونية التي كرستها له منظمة األمم المتحدة، وقد أصبح  الطفل، وقد تبلور مفهوم هذه المنظمات

االعتقاد بأن هذه المنظمات هي الملجأ الوحيد في تنفيذ المشاريع اإلنسانية في مواجهة عجز الدول وشلل أجهزتها، وتزايد 

  .دورها على المستوى اإلقليمي و الدولي

بر الوثيقة األساسية لمؤتمر األمم المتحدة حول البيئة والتنمية المستدامة سنة التي تعت 21مفكرة للتفصيل أنظر لـ: 

، تاريخ االطالع: 2016أوت  02، تاريخ الوضع في الموقع: https://ar.wikipedia.org الموقع اإللكتروني: ،1992

08/09/2016. 
(2 )

 . 96 ص ،المرجع السابقبركات كريم، 
(3 )

.السابق، المرجع 10 -03، من القانون رقم: 02المادة 
 

 

https://ar.wikipedia.org/
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التشريعية المتعلقة بحماية  لألحكاموتشكل هذه الوقائع مخالفة  ،لى الدفاع عنهاتهدف إ
 .)1)البيئة

والتي  ،ناات المعتمدة قانو تساهم الجمعي: " نعلى أ منه 53 نصت المادةبحيث 
طار المعيشي في عمل الهيئات وتحسين اإل ،في مجال حماية البيئة نشطتهاتمارس أ
بداء الرأ العمومية مشاركة وفق التشريع المعمول ي والبخصوص البيئة، وذلك بالمساعدة وا 

 ".به
ن جمعيات الدفاع التنسيق بيمن غرض ن الأ السابقة قانونيةالنصوص المن ويالحظ 
 بأخذ ثناء مطالبتهاالمزيد من الشفافية أ بإضفاء ،توسيع سلطاتهاهو  ومشكالت البيئة

 اقتراحاتها عين االعتبار. 
 الفرع الثاني

 ةفي حماية البيئالجمعيات  مشاركة
من  ،البيئي الشأندارية في تطورت سبل تكريس مبدأ المشاركة في اتخاذ القرارات اإل

تمتع بعدة صالحيات نوجزها في  خيرهذا األلى العمل الجمعوي، تفعيل رأي المواطن إ
  :يالتال

 والأ
 البيئة الدفاع عنلجمعيات التحسيسي دور ال

التحسيسية، وعقد الندوات،  الحمالت من خالل الجمعيات المدافعة عن البيئة تعمل
وكل  ،المجالت والكتبلك التحضير لورشات التكوين ونشر أعمالها في عالنات، كذونشر اإل
جمعيات الدفاع عن البيئة في حل بذلك لتساهم  ،م المواطن بشؤون البيئةعالفي إ ما يساهم
لفهم  ،والمدركات الالزمة ،والمهارات ،عملية تكوين القيم واالتجاهاتمن خالل ها، مشكالت
 .)2)نسان وحضارته بمحيطهر العالقات المعقدة التي تربط اإلوتقدي

                                                           
(1 )

 السابق.، المرجع 10 -03، من القانون رقم: 37، 35المادتين 
(2)

وم للهيئة ، مطبوعات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعللبيئيةالمفاهيم الرئيسية للتربية ا، يممحمد صابر سل 

  .  12، ص 1976 مصر، ،المصرية العامة للكتاب، القاهرة
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نشر المعارف والمفاهيم البيئية لتنمية المهارات والقدرات لدى األفراد ويظهر ذلك في 
بتشجيعهم على العمل  ،اتجاهايئتهم وتغيير سلوكياتهم بتربطهم بلفهم العالقات التي 

شراكهم في تبني   .)1)ومراقبة تنفيذها القرارات العامة المرتبطة بهاالتطوعي وا 
 ثانيا

 البيئة لجمعيات الدفاع عن مياإلعالالدور  
، ما يخدمهابكل من طرف جمعيات الدفاع عن البيئة عالم السلطات العمومية إيتم 

على اعتبار عملها ميداني يعيش المشكالت  ،ار تنبيه هذه الهيئات بكل المستجداتفي إط
برنامج محدد وفق  ،ارات التفتيشيةدارة البيئية التي تكتفي بالزيالبيئية بشكل مباشر، عكس اإل

و تتجنبها الجمعيات أ ،شكاوي رسمية، هذه األخيرة غالبا ما ال يعيها المواطن و عند تقديمأ
عضائها لمنتظم مع الجهات المعنية، خاصة أن أغلب أالمدافعة عن البيئة لعدم التواصل ا

 .ريدافي العمل اإل ما يميلون للمشاركة التحسيسية أكثر من العمل التدخليمتطوعون غالبا 
 ثالثا

 الدور االستشاري لجمعيات الدفاع عن البيئة
فهي  ،لنشاط الميدانيوسع من امعيات الدفاع عن البيئة صالحيات أمنح القانون لج

نسب لتجنب مشكالت البيئة، وتوسع تتشارك مع اإلدارة المختصة في رسم التخطيط األ
 البيئة.متسببين في تلويث المشرع في منحها الصفة في رفع الدعاوى القضائية لمخاصمة ال

ات قرار الالهيئات المختصة المركزية والالمركزية بعدم اتخاذ  لزم المشرع الجزائريأوقد 
 ،)2)إجراءاتهاخذ رأي الجمعيات للتأكيد على ديمقراطية إال بعد أ ،المسائل المتعلقة بالبيئةفي 

د المتعلق بالتهيئة والتعمير على وجوب استشارة الجمعيات عن 90/29وقد نص القانون رقم: 
 .)3)التوجيهي للتهيئة والتعميروالمخطط  ،راضيشغل األعداد مخطط إ

                                                           
(1 )

،  1، ط 2020قضايا البيئة والتنمية في مصر: األوضاع الراهنة وسيناريوهات مستقبلية حتى عام عصام الحناوي، 

 . 96، ص2001 مصر، ،، القاهرةدار الشروق
(2 )

 .101،103، ص 1993العربية، القاهرة، مصر، هضة ، دار الننحو قانون موحد للبيئةد الحليم كامل، نبيلة عب
(3 )

، ج ر، العدد بالتهيئة العمرانية والتعمير المتعلق، 1990ديسمبر  01، المؤرخ في: 29-90القانون رقم: ، من 15المادة 

 .1990ديسمبر  02، الصادرة في:  52
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لذلك ال بد أن يفعل العمل الجمعوي مبدأ المشاركة بطرق نوعية ال عرضية، كما 
 .يفترض فيها االلتزام بحماية البيئة

ت نشاط ن بعض الفقهاء ومن بينهم "جيل مارتن" اعتبروا تدخل الجمعيافي حين أ
لى اعتماد عليه، مما دفع بالقضاء الفرنسي إ و عدم الرقابةأ ،ذا ما تم توسعته، إرخط

فيها الجمعيات المدافعة عن حق العيش في بيئة  تتأسسالصرامة في قبول الدعاوى التي 
 .)1)سليمة

 الفرع الرابع
 حماية البيئةمشاركة األحزاب في مبدأ 

، ل حماية البيئة وسيلة ضغط من الرأي العامتعتبر مشاركة األحزاب السياسة في مجا  
 نتباهاللفت  ،قد المؤتمراتوع ،واالجتماعيةفي شكل التظاهرات العلمية مشاركتها تصور ون

 .بيئة المغفل عنهالمشاكل الاألجهزة اإلدارية المختصة با
هي الدافع الحقيقي  ،لجمعياتاألعضاء  لسياسيةأن الخلفية ا ةأي الباحثوحسب ر 

ما هي إال أفكار معبرة عن رأي  هاغلبفأ ،في المجال البيئيلتأثيرها على اإلجراءات اإلدارية 
وليس بالضرورة  ،لتحقيق مكاسب سياسية وسيلة تتخذ من موضوع البيئةو  ،فئة معينةخاص ب
 .منه قانوني سياسي أكثرأو  ،تحسيسيمما جعلها أداة ضغط قناعة، 

في مختلف التشريعات المشاركة مبدأ عالم و تكرس مبدأ اإل يمكن القول أنمما سبق 
واهتمامهم د فراعلى ثقافة األ الوعي البيئي كدليل توضح مستوىو ، خاصة منها الفرنسي

دراك المواطن للمشاكل التي تهددهاو بموضوع البيئة،   .الفعالة في الحفاظ عليهاالمشاركة ، و ا 
متعلقة بحماية البيئة، التشريع الجزائري من خالل القوانين والتشريعات ال ن أنفي حي

ارة دمع اإلبين المهتمين بالبيئة لتنسيق دفع ال ،درج هذه اإلجراءات التشاركيةأو ي وضحلم ي
شراك بضرورة إ هذه األخيرة لدى، فال بد من وجود وعي فيما يخص قراراتها ،المعنية

                                                           
(1)

 .484 ص ،السابق المرجع زنكة، الدين نجم اسماعيل زنكة 
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بشكل مؤطر  اوكيفي انوعيعمال يكون ل ،د عن العمل الكمي العرضيالجمعيات بطريقة تبتع
 .وحر

ومبدأ المشاركة للحفاظ على البيئة،  ،باإلضافة إلى المبدأين السابقين مبدأ اإلعالم
نتناوله في مبحث لوهو مبدأ الحيطة،  ،هنالك مبدأ آخر يلعب دورا ال يقل أهمية عن سابقيه

 ثالث.
 المبحث الثالث

 ة لتوجيه قرارات اإلدارة البيئيةمبدأ الحيط
ولم تكتف اإلدارة  ،لبيئةالتي تصيب ااألضرار الخطيرة جراء دات وجدت تهدي

المختصة بتكريس مبدأ اإلعالم ومبدأ المشاركة في إجراءاتها، وتعد األمر إلى فرض كافة 
لمساس مجرد احتمال اب ،على المتسببين في الضرر البيئيالالزمة  واالحتياطاتالتدابير 
 .بسالمتها

أعماله دون أن يثبت سالمتها منع ممارسة المستغل المشرع الجزائري يوهذا ما جعل 
االلتزام  فاألصل، دارة البيئية ما قد يصعب ردعهتواجه اإل ال نبغرض أ ،على الوسط البيئي

 خذلى األت غير المحسوبة التي تقود إلتجنب التصرفا ،بواجب الحفاظ على البيئة وتحسينها
ال تخرج عن  تدابير محددةتطبيق خالل من  عتداءات عليها،التي تقيها من اال باآلليات

تدهور  تحول دونو  ،ألفضلنحو االبيئة وضع بتحسين  اإلدارة احترام مبدأ الحيطة، لتلتزم
 . وضعها

لمتخذة للحفاظ على البيئة، جراءات اقاعدة إرشادية لكل اإلالحيطة  تطبيق مبدأويبقى 
 .لإلصالحقابل الغير  الضرر على البيئةط من وقوع ة لتحطامده السلطات المعنيتعت اكز مرتو 

نعالج في األول نشأة المبدأ في ظل  ،وسنتناول هذا المبدأ من خالل ثالث مطالب
لنعرج في الثاني على تحديد مدلوله، ثم العناصر المكونة له  القانون الدولي العرفي للبيئة،

 في المطلب الثالث.
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 ولطلب األ الم
 نشوء المبدأ في رحاب القانون الدولي العرفي للبيئة

المؤتمر الدولي الثاني لحماية بحر الشمال في نوفمبر عام الحيطة  مبدأ تم اعتماد
في نهاية مؤتمر األمم   1992يونيو  13اعتمد في إعالن ريو دي جانيرو كما  ،1987

  جّسد االلتزام األول حيثقمة األرض"، جاء بتعبير" ة والتنمية، و المتحدة المعني بالبيئ
على نّص في مبدأه الخامس عشر و  ،للمجتمع الدولي في منع المخاطر المناخية العالمية

، ، تتخذ الّدول على نطاق واسع تدابير احتياطية حسب قدراتهاه:" من أجل حماية البيئةأن
ال و ، اتجاههخطار ضرر ال سبيل إلى عكس أو أ ،في حالة ظهور أخطار ضرر جسيمو 

تتّسم بفعالية التي تدابير ال، سببا لتأجيل اتخاذ فتقار إلى الّيقين العلمي الكامليستخدم اال
 .)1)منع تدهور البيئة "، وتالتكاليف

وبعد هذا التكريس لمبدأ الحيطة تعّددت االتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة التي 
التي حاولت تلك  المشاكل البيئيةواء ما يخص المجال الذي اهتمت به، أو س ،تبّنت المبدأ

اهتالك و االنبعاثات الغازية الساّمة،  ،(3)التغيرات المناخية ، (2)كالنفايات ،االتفاقيات معالجتها
  .(4)طبقة األوزون

ما  بل انتهجت ،ضرارلم يقتصر فيه على الوقاية من األ على برنامجكما تم العمل 
ن لم تقع ونشأة مبدأ الحيطة في رحاب  بالفعل، يحمي الموارد الطبيعية من األخطار حتى وا 

                                                           
(1)

 Rapport de la conférence des nations unies sur l’environnement et le développement 

Rio de Janeiro, Brésil   , 3-14 juin 1992,  http://www.un.org/french/events/rio92/rio-fp.htm, 
Date de l'accès au site: 02/10/2015. 

 
(2)

 الجمهورية انضمام متضمن ،16/05/1998في مؤرخ 158-98 رقم الرئاسي المرسوم لمحـتوى أنظر للتوسع 

 ،32العدد ر، ج الحدود، عبر منها والتخلص الخطيرة النفايات نقل في التحكم بشأن بازل اتفاقية إلى التحفظ مع الجزائرية

 .19/05/1998: بتاريخ ادرةالص

 اتفاقية على المصادقة المتضمن ،10/04/1993: في المؤرخ ،99-93:رقم الرئاسي المرسوم لـمحتوى أنظر للتوسع (3)  

: في المتحدة األمم لمنظمة العامة الجمعية طرف من عليها الموافق المناخ تغيير بشأن اإلطارية المتحدة األمم

  :أيضا ،21/04/1993: بتاريخ الصادرة ،24 العدد ر، ج ،09/05/1992

 . 57 ص ،2011 األردن، عمان، والتوزيع، للنشر الحامد دار ،01ط ،البيئة لحماية الدولي التشريع الفيل، عدنان علي      
 . 1990 سنة الموقع األوزون طبقة الهتالك المسببة بالمواد المتعلق وكولالبرت: لـ أنظر للتوسع   (4)

 .123 ص السابق، المرجع الفيل، عدنان علي :عن نقال      
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العرفي ال يمنعنا من التعمق أكثر في فهمه، من خالل البحث عن مدلوله،  القانون الدولي
 وتمييزه عن بعض المبادئ المشابهة، وكذا شروط تطبيقه، وهذا ما نتناوله من خالل ما يلي:

 المطلب الثاني
 عن مبدأ الوقاية الحيطة وتمييزهمبدأ  تحديد مدلول

الحيطة لتوجيه التدابير االستباقية  ا تمثل في تبني مبدأجديدً  طريقاالمشرع البيئي  أخذ
فال بد من تحديد  ،بميزة التسبيق والتوقعالمبدأ يتصف و  ،قبل تدهورها البيئة سالمةاستدراك و 

خير اللبنة األولى قبل ظهور على اعتبار هذا األ الوقاية ، وتمييزه عن مبدأمدلوله القانوني
 من خالل فرعين مستقلين نوضحهما كما يلي:  أ الحيطة،مبد

 الفرع األول
 الحيطةمبدأ تعريف 

نما ، به اتخاذ تدابير احتياطية لمكافحة أضرار لم يتوصل إليها العلم بعديقصد  وا 
تفاقيات الموقعة ضمن أغلبية اال المبدأمكانية حدوثها، وظهر يوجد نوع من الريبة في إ

تّج عطي معنى أّولي للمبدأ باإلشارة إلى ّأنه ال يحوبعده أ ،قمة األرض نعقاد مؤتمربمناسبة ا
يقصد ل ،حتياطية لحماية البيئةاالتدابير الجيل اتخاذ ب لتأكسب باالفتقار إلى اليقين العلمي

 . (1) تّجنب الّضرر والحّد من آثاره المحتملةالحيطة هو  بذلك أن مبدأ
 غياب اليقين العلمي، "مبدأ يقوم عند:، رأى أن ال1995الفرنسي لعام  قانون بارنييهو 

ال ينبغي أن تؤخر اعتماد معايير فعالة  وبالنظر إلى المعرفة العلمية والتقنية في ذلك الوقت،
 .(2)ومتناسبة لمنع خطر حدوث ضرر خطير وال رجعة فيه للبيئة بتكلفة مقبولة اقتصاديا"

                                                           
)1  (

N. de SADELEER, Les principes de pollueur-payeur , de prévention et de précaution, 

Essai sur la genèse et la portée juridique de quelques principes du droit de 

l’environnement, Bruylant, Bruxelles, Universités-Francophones,-1999,p.211 . 

 جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية المفكر، مجلة ،(البيئة حماية المج في الدولي التعاون) الجليل، عبد مفتاح: أيضا

 .262 ص ،2015 مارس ،12 العدد الجزائر، بسكرة، خيضر، محمد
   (2)  Loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de 

l'environnement, JORF, n°29 du 3 février 1995, p1840 site web: 

https://www.legifrance.gouv.f. Date de l'accès au site: 02/10/2015, Date de l'accès au site : 

02/10/2015. 
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من خالل القانون رقم: وهذا صرح به المشرع الجزائري في عدة نصوص قانونية، 
ر التنمية المستدامة ، المتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطا04-02

مبدأ الحذر والحيطة: الذي يجب بمقتضاه أال :"  نأعلى  08/2نص المادة فت، مبدأ الحيطة
يكون عدم التأكد بسبب عدم توفر المعارف العلمية والتقنية حاليا، سببا في تأخير اعتماد 

ص والبيئة ترمي إلى الوقاية من أي خطر يهدد الممتلكات واألشخا ،تدابير فعلية ومتناسبة
 ."على العموم، بتكلفة مقبولة من الناحية االقتصادية

الوقاية،  مبدأبمبدأ الحيطة بصريح العبارة باعتباره تصور حديث لالمشرع أيضا أخذ و 
 مبدأن:" التي تنص على أ السابق 10 -03من القانون رقم:  03/6من خالل المادة 

لتقنيات نظرا للمعارف العلمية والتقنية ن ال يكون عدم توفر االحيطة الذي يجب بمقتضاه أ
ضرار ، للوقاية من خطر األالحالية سببا في تأخر اتخاذ التدابير الفعلية والمتناسبة

 الجسيمة المضرة بالبيئة ويكون ذلك بتكلفة اقتصادية مقبولة".
عمال لتأكيد على ضرورة تنسيق األالقانون المتعلق بحماية الساحل وتثمينه، أيضا  
 ،لدولة والجماعات المحلية والمنظمات والجمعيات الناشطة في مجال تنمية الساحلبين ا

 .(1)باالعتماد على مبادئ التنمية الوقاية والحيطة
 ، حيث نصفي النصوص المتضمنة القواعد الخاصة بكل المنتجات والخدماتكذلك 

في الباب الرابع الفصل األول   ،المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 09/03 رقم: القانون
ير ضمانات ضد كل المخاطر التي من توفمنه عن التدابير التحفظية ومبدأ االحتياط، ل

أو  ،تطبيق السحب المؤقت على صنف من الخدماتك لك،هنها أن تمس بصحة المستشأ
 . (2)المنتجات التي أثارت فعال شكوكا لدى أعوان الرقابة أثناء الفحص 

في بداية وضع تنظيمات وقوانين  هذا المبدأ علىنص صريح  لم يرد نالحظ أنه
 البيئة،قد تدفع بتهديد التي حداث األنجدها أشارت إلى فكرة ذلك لكن بعد تتعلق بالبيئة، 

                                                           
(1)

 العدد ر، ج ،وتثمينه الساحل بحماية المتعلق ،2002 فيفري 05: في المؤرخ ،02-02: رقم قانونال من ،03 المادة 

 .2002 فيفري 12: في الصادرة ،10
(2)
، الصادرة 15 ، ج ر، العددالمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 2009فيفري 25، المؤرخ في: 09/03رقم: القانون  

  .2009مارس  08في: 
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" التدابير فصال خاصا تحت عنوان ،بدليل تضمين هذا القانون المتعلق بحماية المستهلك
ظيم سعيا منه لتن ،عدم اغفال مبدأ الحيطة، ليصل المشرع إلى التحفظية ومبدأ الحيطة"

ثار ه من آليقلأو بت ،بمنع وقوع الضرر بصفة كلية ءً اعنصر أو عدة عناصر بيئية، سو 
 .االعتداء عليها

نسانية المتوقع إزاء األنشطة اإل ،اختالف بين الوقاية والحيطة بهذا الصدد ننوه بوجود
 لتالي:االفرع وضح ذلك في وسنمساسها بسالمة البيئة، 

 الفرع الثاني
 الحيطة عن مبدأ مبدأ الوقايةتمييز 

اطات يقع على عاتق السلطات العامة واجب حماية البيئة سواء بالكف عن كل النش
ن ي يمكن أو القيام بأعمال تقي البيئة من االعتداءات التالتي من شأنها المساس بها، أ

الحيلولة دون وقوعها، ومن هنا  ثارها في حالة عدم التمكن منتلحق بها والتخفيف من آ
الحيطة كواجب يقع الوفاء به على السلطات أو مبدأ  ،العمل بمبدأ الوقايةتقرر واجب 

 .(1)مةالعا
قانون المحدد الفي عدة نصوص قانونية ك مبدأ الوقايةكد المشرع الجزائري على قد أو 
خطار ألزم كل صاحب منشأة أن يضع خطة للوقاية من األالمصنفة، ف المنشآتلقائمة 

 .(2)ةمحتمل أن تنتج عن نشاطات هذه المنشأال
، فعال التي قد تصيب البيئة قبل وقوعهاتدارك األعلى ضرورة مبدأ الوقاية يؤكد و 

 تتسبب فيفعال التي واالحتراز منها للتخفيف من آثارها، بمعنى أن مبدأ الوقاية يمنع األ
 .ثارهكما يخفف من آ ،ضرروقوع ال

                                                           
 . 77، ص 2007مصر،  ، دار النهضة العربية، القاهرة،1ط  ،طار الدستوري للحق في البيئةاإلرجب محمود طاجن،  (1)

(2)
يضبط التنظيم الذي يطبق على ، 1998نوفمبر  05المؤرخ في: ، 339 98–:م، من المرسوم التنفيذي رق33ادة الم 

   والملغى. ،1998نوفمبر  04، الصادرة في: 82ج ر، العدد  المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها،
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ذ الدولة كل باتخا ،كونه يمنع وقوع الضرر قبل ظهورهلذلك تظهر أهمية المبدأ 
 أو ،، ال يمكن ردها لحالها األولضرار التي تقع على البيئةالتدابير الالزمة، ألن أغلب األ

 .ماديا ايكون مكلف ، كماإصالح الجزء األكبر المتضرر حتى
حدوث الضرر  قبلليات االستباقية تقوم عليه اآلول جاه أظهر بذلك المبدأ كاتو 

نسان وسالمة لخطر المعلوم والفعلي على صحة اإلالبيئي، لتسير نحو االحتياط من ا
، هذا األخير يعتبر مفهوما متطورا له، الحيطة عن مبدأ وهذا ما يختلف فيهعناصر البيئة، 

 ل وقوعها.و المحتمالمعروفة علميا أغير األخطار  فيمس حتى 
شد الوقاية عند وجود أضرار أ ثير كفكرة مطورة لمبدأعنصر الحيطة قد أ بذلك يكونو 
ومدى  ،ليه ضرورة التناسب بين الخطر البيئيكل ذلك دعت إ ،وال يتوقع حدوثها ،جسامة

ف العلم لها بصورة و مدى اكتشا، أعلى البيئة مكانية حدوث الضررالتيقن العلمي من إ
 .(1)كاملة من عدمه

لبيئة خاصة في إجراء المنع أو ويتجسد مبدأ الحيطة في كل التدابير اإلدارية لوقاية ا
أو  ،صريح بإنشائهجراء دراسات حول تقييم األثر البيئي ألي مشروع قبل التكذلك إ ،رالحظ

حتياطات من قبل األجهزة اإلدارية المكلفة بهدف األخذ بالحسبان لكل اال ،حتى بعد قيامه
 .) 2)لمنع وقوع الضرر أو التقليل منه بذلك

حتياطية تخاذ التدابير االمن مبدأ الوقاية ومبدأ الحيطة تصب في ا أن كاليضا أ ننوه 
توقع  غير أن زيادة األخطار على البيئة وعدم العلم أو، وث الضرر البيئيق حدبسالتي ت

تصوراتها من ، جعل من األجهزة اإلدارية المختصة تطور الضرر المحتمل وقوعه عليها
حتى عند ممارسة ما ال تحتاط منه، للتدابير التي تقي من الضرر البيئي إلى إجراءات 

 .يعرف أثره على البيئة
أنه لتطبيق مبدأ الحيطة البد من مجموعة شروط نوردها في المطلب  كما نشير إلى

 التالي:
                                                           

  (1)
 .145، ص2007 مصر،القاهرة، ،  دار النهضة العربية، ضرار البيئيةمبدأ االحتياط لوقوع األمحمد صافي يوسف،   

 
(2)

 .58المرجع نفسه، ص  
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 المطلب الثالث
 الحيطة مبدأ شروط تطبيق

وتصرح في مجملها من خالل تعريفه له، الحيطة  وضح المشرع شروط تطبيق مبدأ
، هالوجود خطر مهدد  ت اإلدارية لحماية البيئة إال بعدأن المبدأ ال يطبق في مختلف اآلليا

التكلفة مراعاة ، مع ضرورة سالمتهاوغياب يقين علمي بأن األنشطة اإلنسانية قد تمس 
 االقتصادية لتفعيل هذه التدابير، وهذا ما نفصل فيه على النحو اآلتي:

 ولاأل  الفرع
 وجود الخطر المهدد لسالمة البيئة

د بأن أي عندما يكون هناك سبب كاف لالعتقااالستباقية التدابير  أن تتخذ يمكن
 ،والتي ال رجعة فيها على الصحة أو البيئة ،ا جسيمةقد يسبب أضرارً أو منتج عنه  ،نشاط

بير ن الخطر الكعلى أ المتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى 02-04القانون رقم: ؤكد في
و بفعل ، أيحدث بفعل مخاطر طبيعية استثنائيةنسان وبيئته يعتبر كل تهديد محتمل على اإل

 . (1)ات بشرية نشاط
، وعادي من بها الضرر على البيئة بشكل معقولفاألنشطة التي لها أشغال يصطح

زالة أثره بصفة كلية، ال تحتاج لكل اإلجر  حتياطية التي تسبق وقوع اءات االالممكن عالجه وا 
حماية األجهزة  االتي تقوم ألجلهك البد من تعيين األخطار ي، وبذلالخطر على الوسط البيئ

 .لكل عناصر البيئة المختصةاإلدارية 
على عناصر  وتأثيرهانسانية في المجال الصناعي واالقتصادي ومع تزايد األنشطة اإل

يعد يقتصر على الكوارث الطبيعية، إنما يشمل بجوارها شمل للخطر، فلم البيئة ظهر مفهوم أ
خطار التي يغيب بالنسبة لها بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي، وتشمل األالحديثة  نشطةاأل

تتطلب التدابير  –بمفهومه التقليدي  –ج إلى إعمال مبدأ الوقاية وال تحتا ،اليقين العلمي
 .(2)الحيطة للوقاية من الخطر البيئي المؤسسة على مبدأاالحتياطية الالزمة، 

                                                           
(1 )

 المرجع السابق . ،  02-04، من القانون رقم:  02المادة  
(2) 

 .75ص ع السابق،، المرجمحمد صافي يوسف 
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دون معرفة درجة آثاره على مبدأ الحيطة الضرر المحتمل وقوعه حتى بذلك يتدارك و 
حتى بعد خضوعها  ،، والتي تنتج عن األنشطة ذات األثر الخطير على ما حولهاالبيئة

ر المفاجئة وغير لنتجاوز المخاط ،قبل أو بعد بداية أعمالها لدراسات مدى التأثير على البيئة
لمنتظرة لتجنب إصابة البيئة بها، خاصة أن الضرر ال يمكن إزالة آثاره، وكأنه لم يكن سابقا ا

 .ويتعسر إصالحه
ثبات الذي يكون على مة في عبئ اإللى قلب القاعدة العاوالعمل بهذا المبدأ يؤدي إ

على عاتق صاحب ليصبح في مجال حماية البيئة بمقتضى مبدأ الحيطة  ،الطرف المتضرر
 . ثبات عدم خطورة نشاطهالذي عليه إ ،اطالنش

ضراره بالبيئة حتى دون يكرس في حالة وجود تهديد محتمل إ أن مبدأ الحيطة ونرى
على الضرر المحتمل  ، وهذا ما جعل التدابير المسبقةوجود دراسات توقن بإمكانية وقوعه

  .ثارهحقق من آياطات تلمنع وقوع الضرر أو وجود احت ،بدأعتبار هذا المتأخذ بعين اال
دارية اإل ةلتفعيل مبدأ الحيطة في األجهز  يئةستثنائي على البيكفي وجود الخطر االال و 
وهو الشرط ، مختلف دراسات التأثير البيئيغياب اليقين العلمي في  فال بد من ،المختصة

 :يالثاني سنتناوله في الفرع الثان
 الثاني  الفرع

 غياب اليقين العلمي
على أن  03/10قانونية السابقة بما فيها قانون حماية البيئة رقم: أكدت النصوص ال

العلمي هو أن ال يكون هناك توفر في التقنيات، نظرا للمعارف العلمية والتقنية غياب اليقين 
 .) 1)الحالية، والتي تكون سببا في تأخر اتخاذ التدابير الفعلية والمتناسبة

                                                           
(1)

على المبدأ تم التأكيد 
 

، المتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى وتسيير 02-04نون رقم: ، من القا08/2لمادة نص افي  أيضا

 على أن:تحت عنوان مبدأ الحذر والحيطة،  الكوارث في إطار التنمية المستدامة، المرجع السابق،

التقنية حاليا، سببا في ال يكون عدم التأكد بسبب عدم توفر المعارف العلمية وبمقتضاه أ الحذر والحيطة : الذي يجب " مبدأ

 شخاص والبيئة على العموم، بتكلفة، واأللى الوقاية من أي خطر يهدد الممتلكات، ترمي إتأخير اعتماد تدابير فعلية ومتناسبة

 .مقبولة من الناحية االقتصادية "
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لى المة األنشطة ذات التأثير عقيام الشك في سبغياب اليقين العلمي هنا يقصد و 
عدم توفير الدليل العلمي بوجود الضرر ، لالتدابير االحتياطية قيد التنفيذل كافة تجع ،البيئة

 .اءهء خالل ممارسة النشاط أو عند انتفسوا ،الماس بسالمة البيئة
ال تشكل ترددا في اتخاذ االجراءات  حظته أن المخاطر المؤكد تحققهاوما يمكن مال

أ الحيطة على ما هو محتمل من أخطار غير أن تطبيق مبدالتي تتناسب معها لتخفيفها، 
 .اعتبار أن األخطار هنا محتملة وقد ال تقعوالسير على  ،ليس باألمر الهين استثنائية

، غم وجود المعارف العلمية والفنيةغياب اليقين العلمي ر عند مبدأ الحيطة قوم وبذلك ي
تستعصي  ، والل وقوعهاالبيئة الجسمية والمحتمضرار الثقيلة بتوخي أ االحتياطاتاتخاذ  مع

، بمعنى تفعيل المبدأ خالل اإلجراءات اإلدارية ضرار عالجها حال حدوثها مستقبالهذه األ
 .ثار مضرة بسالمة البيئةله آلحين توفير األدلة القاطعة على أن النشاط 

ني والخدمات كذلك المجال العمراو  ،وصل تطبيق مبدأ الحيطة إلى المجال الصناعيو 
 فكانضرار الحديثة في هذه المجاالت، األبعض المخاطر و  ة أمام ظهورخاص، الصحية

ن غاب يقين بوقوعها ،البد من أخذ الحيطة عليها مستقبال من طرف األجهزة  حتى وا 
  .المختصة

، أو شكال الخطر غير المعلوم فال يمكن التكهن بوقوعهغير أن المشرع وقع في إ
نسب ة المتخذة في اختيار التدابير األداريات اإلإثبات حدوثه مستقبال، مما يعيق اإلجراء

كيد للخطر والضرر الذي تقييم دقيق وأجراء من الصعب إنه ، إال أإلصدارهاوالجهة المعنية 
قامته على البيئة وفقا للمعرفة العلمية التقريبية ، وتقييم أثر النشاط المقترح إيخشى وقوعه

 .(1)القائمة في وقت معين
نه يسبق وقوع الضرر المحتمل حتى دون وجود يقين المالحظ على مبدأ الحيطة أو 

لى حظر النشاط المحتمل وجود خطر فيه يقود السلطات المعنية إعلمي بوقوعه، وهذا ما 

                                                           
(1)

 75ص، المرجع السابق محمد صافي يوسف، 
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جراء بحوث علمية تؤكد حقيقة هذا ، ودون إعلى البيئة دون تحديد مدى زمني لهذا الحظر
 و الصناعي.ة في المجال العلمي أمما يلحق الضرر بمشروعات التنمية خاص ،الخطر

 الفرع الثالث
 الحيطة  التكلفة المعقولة لتطبيق مبدأ

إلى أخذ الحيطة في مواجهة أخطار ال  سابقالمشرع من خالل المواد المذكورة ايهدف 
ف بها يا حقيقة معتر تزال مجهولة أو غير معروفة جيدا، وأصبح غياب اليقين العلمي تدريج

خل بالتوازن ال تمن خالل تطبيق تدابير  ،(1) ضمن مختلف التشريعات الوطنية والدولية
قل ، والتقنيات األكاعتماد التكنولوجيات النظيفة ن كانت مرتفعة التكلفةالمالي للدولة حتى وا  

 .تكلفة
حيث من  ،صعبة المبدأفي هذا الصدد نجد التكلفة االقتصادية المعقولة عند اعتماد 

 ،مام وجود تقنيات علمية مكلفة ماليا لتجنب التلوث البيئيتجنب خلل المستوى االقتصادي أ
أو  ،ميزانيةن تخصص الدولة بصفة دورية د وسائل بديلة عنها، لذلك ال بد أوعدم وجو 

 .اية البيئة قبل وقوع الضرر عليهادارية لحمصندوق لمثل هذه االحتياطات اإل
لتقييد األنشطة ذات الحيطة يطبق حسب امكانية الدولة  ن تطبيق مبدأنالحظ بذلك أ

 .ثبات خطورتهبمجرد إي مشروع ويؤدي تطبيقه إلى منع إقامة أخطار المحتملة، األ

وفقا  ،الحيطة يتم تحضيرها مسبقا اإلجراءات المتخذة وفقا لمبدأوحسب رأينا فإن 
لها دون أن تشكل هي نفسها ضررا الضرر البيئي، ويتم تفعيلتخطيط واضح قبل وقوع 

ة، ودون بقدر ما توجهه نحو ضمان سالمة البيئ ،نساني المتسبب في الضررللنشاط اإل
داري له صالحية النظر في شرعية تدخل السلطات ن القضاء اإلالحاجة لنص قانوني، غير أ

ه في ما نفصل اجراءات التنفيذ، وهذاو طبيعة وحتى آليات التجسيد لهذا المبدأ، أ ،المعنية
 .الباب الثاني

                                                           
(1)

معة عمال، جا(، مجلة القانون واألدور مبدأ الحيطة في تعزيز العالقة بين التجارة الدولية و البيئةبن قطاط خديجة ، ) 

لمقال: اوضع  تاريخ ،http://www.droitetentreprise.orgلكتروني: الموقع اإلالمغرب،  الحسن األول،

 .12/04/2016االطالع على المقال:  ، تاريخ10/09/2014
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مبدأ و  ،عالمي قد سن مبدأ اإلن المشرع الجزائر أ يمكن القولفي ختام هذا الفصل و 
دون توضيح جهزة المختصة بالبيئة األجراءات إالحيطة لتوجيه  المشاركة، أيضا مبدأ

خل تضح إال بتدال تالتي  ،تجاه وقاية البيئةات المتخذة وبقيت كمقياس للتصرف ،مضمونها
 لألبحاثن ذلك ال يعتبر عيبا باعتبار المشرع قد ترك التوضيح غير أ، و القاضياإلدارة أ

 .ليات التقنية بهذا المجالواآل ،العلمية ونتائجها
 ،االطالععلى المشاركة و  مجتمعنامدى تقييم وحرص األفراد بشكال في ويبقى اإل

البيئة،  ىالحفاظ عل مال المخصصةألعوأقل استجابة ل ،تفهما للمشاكل البيئيةنجدهم أقل ف
وغياب المفهوم االجتماعي لألنشطة المؤثرة سلبا على البيئة،  ،المجتمعأفراد نظرا لقلة خبرة 
المساهمة في تطوير و  ،ستخدام تقنيات ملوثة أمام غياب تطبيق هذه المبادئمما يدفعهم ال

كانت سلطات  سواء ،شيدة من طرف الجهات المعنيةر  (1)الديمقراطية نحو حوكمة بيئية
 .ريةات اإلداعلى القرار  التأثيرعدم منحها دورا رسميا في يات بيئية، بختصة أو جمعم إدارية

وعليه كانت هذه أهم المبادئ ذات البعد الوقائي قبل وقوع الضرر البيئي، والمستقاة  
ر عن وعي كامل بأهمية حماية البيئة ينصوص التشريع الجزائري، وهي تعبمن مختلف 

ختلف أجهزتها، وهذه األخيرة ستكون محور كدور أساسي تضطلع به الدولة عن طريق م
  الدراسة من خالل الفصل الثاني من هذا الباب.

 
 
 
 
 

 
                                                           

(1) 
 إلى ترشيد آليات صنع القرارات التي تعنى بإدارة البيئة والموارد البيئية. يعود مفهوم حوكمة البيئة 

، تقرير وزاري حول البيئة في لبنان ، البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات2 الحوكمة البيئيةللتوسع أنظر لـ: كريم الجسر، 

 .17، ص 09/09/2016، د ت و م، تاريخ االطالع: www.moe.gov.lb ، الموقع اإللكتروني:2010لسنة 

http://www.moe.gov.lb/getattachment/The-Ministry/Reports/State-Of-the-Environment-Report-2010/SOER-chap2ar.pdf.aspx


 الباب األول:                             الحماية اإلدارية السابقة عن وقوع الضرر البيئي

- 86 - 
 

 الفصل الثاني
  المكلفة بحماية البيئة داريةالهياكل اإل

 المختصة، اإلدارية الهيئات قبل من متزايد باهتمام الجزائر في البيئية الحماية حظيت
 كان سواء تنظيمها، أشكال وتوسعت المجال ذاه لتسيير وظائفها تباينت األخيرة هذه

 لذيا قليماإل حسب على وزعت أو ،البيئة عناصر حدأل الُمشكل لقطاعا حسب اختصاصها
 .له شكلالمُ  البيئي الوسط حماية يتولى

 ،متخصصة هياكل بها تقوم التي المنظمة الجهود كل عن عبارة البيئية دارةاإل فتكون
 لىإ الهادفة سياستها من أساسي جزء باعتبارها البيئية، األغراض تحقيق من لالقتراب
 .(1)بالبيئة والمحيطة ،المكونة والمواد ،العناصر بين متوازنة بعالقة االحتفاظ

 تتولى وأجهزة هيئات نجد لم إن جدوى دون سابقا درسناها التي المبادئ وتبقى
 اإلدارة عرفته الذي التداول سنتناول الفصل هذا خالل ومن وعليه التنفيذ، موضع وضعها
 المبحث) في لنعرج ،(ولاأل المبحث) بشؤونها مكلفة وزارة على اأخيرً  واستقرارها ،البيئية
 إلى نتطرق وأخيرا استشارية، وطنية هيئات طرف من ةالممارس البيئية اإلدارة على( الثاني

 .( الثالث المبحث) في المحلي المستوى على البيئية دارةاإل
 األول المبحث

 البيئة حماية على المركزية اإلدارة تداول
 مواكبة إلى الجزائرية الدولة سعت البيئة لحماية العالمية النهضة مع تماشيا   

 .الغرض لهذا مختلفة آلليات الصريح التكريس في ،للدول العالمية التشريعات
 لهياكل العامة المهام على صن الذي (2)119-85 المرسوم نجد طاراإل هذا وفي

 نجد بينها ومن ،والتنظيمات القوانين تطبيق احترام ضمان على بذلك لتسهر المركزية اإلدارة
 التنظيمات وجميع ،للبيئة المحوري القانون تطبيق على تسهر حيث بالبيئة، المكلفة الوزارة

                                                           
(1 )

، 2005، مركز تطوير األداء والتنمية، مصر الجديدة، مصر، 01، ط دارة وحماية البيئة، إمحمد عبد الغني حسن هالل

 .99ص 
(2 )

متضمن تحديد المهام العامة لهياكل وأجهزة اإلدارة  ، 1985ماي  21، المؤرخ في: 119-85الرئاسي رقم: مرسوم ال 

 .1985ماي  22الصادرة في:  ، 22عدد الج ر، ،  المركزية للوزراء
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 التي العام االختصاص حبةكصا المركزية داريةاإل األجهزة إلى سنتطرق وعليه ها،ب المتعلقة
 دراستنا في تقسيمها ليتم واحد، هيكل على االستقرار تعرف لم ألنها البيئة حماية على تناوبت

 اإلدارة ،(االول المطلب) 03/10: رقم البيئة حماية قانون صدور قبل المركزية اإلدارة الى
 بعض يتدخل أن يمكن ماك ،(الثاني المطلب) 03/10: رقم البيئة حماية قانون بعد المركزية
 نوضحه ذلك وكل(. الثالث المطلب) تخصصها حدود في البيئة حماية في خرىاأل الوزارات

 :يلي كما
 األول المطلب

 03/10: رقم البيئة حماية قانون صدور قبل المركزية اإلدارة

 العامة للسياسة وفقا الالزمة التدابير اتخاذ لىإ المركزية اإلدارية الهيئات سعت
 ،حمايتها على بالتداول قامت بالبيئة خاص تشريع غياب أمامو  البيئي، المجال في متبعةال

 ،1983 لسنة البيئة حماية قانون صدور تاريخ إلى استناًدا نقسمها جهزةأ عدة خالل من
 :يلي كما ذلك في ونفصل القانون، هذا صدور بعد وأخرى ،قبل مركزيةال اإلدارة فنوضح

 ولاأل  الفرع

 1983 لسنة البيئة حماية قانون صدور قبل المركزية دارةاإل

 اللجنة في 1983 لسنة البيئة حماية قانون صدور قبل المركزية الهياكل تتمثل
 واستصالح للغابات الدولة كتابةو  ،والبيئة األراضي واستصالح الري ووزارة ،للبيئة الوطنية

 .راضياأل
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 والأ

 للبيئة الوطنية اللجنة
 ممثلي من وتتشكل  ،(1)156-74 رقم المرسوم بموجب للبيئة الوطنية اللجنة أنشأت

 الحياة وظروف إطار لتحسين ئيةالبي المشاكل في وتنظر الدولة، وزير يرأسها وزارات عدة 
عادة ووقاية   .  أنواعها بشتى والمضرات التلوث من وحمايتها ،البيولوجية الموارد تأسيس وا 

 التهيئة إطار في المتبعة البيئة العامة السياسة الخطوط بتقديم اللجنة تقوم كما
 والبرامج إلجراءاتا تحضير عملية تنسق كما واالجتماعية، االقتصادية والتنمية العمرانية،
 ،البيئي المجال في والتنشيط اإلعالم على وتسهر المعنية الوزارات مختلف مع باالتصال

 والتنظيمات القوانين مشاريع وجميع ،البيئة تمس التي الدراسات جميع في برأيها تدلي يضاأ
 تساهم كما البيئة لحماية المنظم القانون بتحضير يضاأ تكلفو  البيئة، بتحسين المتعلقة
 . (2)البيئة حماية ميدان في الدولية الجزائر نشاطات جميع في اللجنة

 اجتماعاتها يحضر ،عام كاتب يديرها دائمة بكتابة للبيئة الوطنية اللجنة جهزتو 
 قسم فيكلف المتخصصة، األقسام من الدائمة الكتابة وتتشكل ،(3)تتخذها التي القرارات ويتابع
 التاريخية أو الطبيعية واالحتياطات والحيوانات، النباتات، بحماية والبيئة الطبيعة حماية
 واستغالل وجمع البيئية التربية التوعية، األخبار، برامج بإعداد األخبار قسم ويكلف ة،والثقافي

 التقنية بالدراسات يكلف والتشريع التقنية الدراسات قسم ماأ ،بالبيئة تتعلق التي الوثائق كل
 هيئةوال ،الجامعة مخابر مع اتفاقيات أو عقود إبرام ويستطيع البيئة، بتلوث المتعلقة والقانونية
 سبل عن البحث يتولى اإلقليم وتهيئة والعمران السكان قسم ماأ ،العلمي للبحث الوطنية

                                                           
(1) 

، ج ر، العدد يتضمن إحداث لجنة وطنية للبيئة، 1974جويلية  12، المؤرخ في: 156  -74 رقم: الرئاسي مرسوم  ال 

 .1974جويلية   23، الصادرة في :  59
(2)

 . ، المرجع نفسه4 - 1المواد  
(3) 

، ج تسيير الكتابة الدائمة للجنة الوطنية للبيئةيتضمن تنظيم و ،1975 أفريل 09المؤرخ في:  القرار من، 01المادة   

 .1975أفريل  29صادرة في: ال، 34ر، العدد 
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 أفضل وتوزيع المجال وتنظيم ،المواطنين وحماية ،الطبيعي وسطه مع اإلنسان إدماج
 .    (1)رئيسها من باستدعاء السنة في مرتين الوطنية اللجنة وتجتمع للموارد،

 السياسة لوضع األولى اللبنة تمثل أنها للبيئة الوطنية اللجنة مهام على يالحظ وما
 في بدأت هي إذ األفضل، نحو البيئة حماية آليات تحسين عليها الصعب فمن للبيئة، العامة
 .التدابير هذه مستجدات بكل اإللمام ومحاولة تقريرها

 ثانيا
 والبيئة األراضي واستصالح الري وزارة

 للبيئة الوطنية اللجنة مهام إنهاء بعد والبيئة األراضي واستصالح يالر  وزارة استحدثت
 نص أي الوزارة هذه إنشاء مرسوم يتبع مول ،(2)الحكومة هياكل تنظيم إعادة أثناء 1977 سنة

 .(3)واختصاصاتها صالحياتها يوضح
 ثالثا

 راضياأل  واستصالح للغابات الدولة تابةك
 الكتابة هذه لدى أنشئ اإلطار هذا وفي ،81/49: رقم المرسوم بموجب هاإنشاؤ  تم
 في يكمن دورها وكان ،(4)" وترقيتها الطبيعة على المحافظة مديرية" اسم تحت مركزية مديرية

 والموارد ،والحيوانات ،الطبيعية والمجمعات ،كالحدائق الطبيعي التراث على المحافظة
 األمد القصيرة الوطنية السياسة لضبط الضرورية التدابير ويقترح ،الطبيعية البيولوجية

                                                           
(1)  

 ن:، المرجع السابق، على أ1975أفريل  9الصادر في:  ، من القرار03المادة تنص  

 قسام المتخصصة التالية : تتشكل الكتابة الدائمة من األ 

 قسم حماية الطبيعة و البيئة. -

 قسم األخبار و العالقات. -

 قسم الدراسات التقنية و التشريع . -

 .قسم السكان والعمران وتهيئة اإلقليم -
(2)

، ج ر، لبيئةيتضمن إنهاء نشاطات اللجنة الوطنية ل، 1977أوت  15، المؤرخ في: 119-77رقم: الرئاسي المرسوم  

 .1977أوت  21، الصادرة بتاريخ:  64العدد  
(3)

، 37، العدد  ، ج ريتضمن إعادة تنظيم هياكل الحكومة، 1977 أفريل 23، المؤرخ في: 73-77رقم: الرئاسي المرسوم  

 .1977 ماي 08الصادرة بتاريخ: 
(4)

ج  راضي،كاتب الدولة للغابات واستصالح األيحدد صالحيات  ،1981مارس 23: المؤرخ في، 49/ 81المرسوم رقم:  

 .1981مارس 24: ، الصادرة في12ر العدد 
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 الفالحة وزير مع بالتشاور األراضي واستصالح الغابات مجال في والطويلة، والمتوسطة
 . (1)الزراعية والثورة

 الثاني الفرع
 1983 لسنة البيئة حماية قانون صدور بعد المركزية اإلدارة

 مركزية هياكل عدة 03-83: رقم البيئة حماية قانون صدور بعد البيئة بحماية تكفل
 ووزارة ،والتكنولوجيا البحث ووزارة الفالحة ووزارة ،والغابات والبيئة الري ارةوز : في تتمثل
 كتابة ،اإلداري واإلصالح والبيئة الداخلية ووزارة ،والتكنولوجي بحثال ووزارة الوطنية التربية
 ةتهيئ وزارة ،والعمران والبيئة اإلقليم وتهيئة العمومية األشغال وزارة ،بالبيئة المكلفة الدولة
  :يلي فيما توصيفها نتولى ،والبيئة العمرانية التهيئة وزارة ،والبيئة اإلقليم

 والأ
 والغابات والبيئة الري وزارة

 (3)126-84 :رقم المرسوم وحدد ،(2)12-84:رقم الرئاسي المرسوم بموجب استحدثت
 من المنتظرة األهداف تنفيذ على فيسهر ،والغابات والبيئة بالري لمكلفا الوزير صالحيات

 في الوطنية السياسة ويطبق الوطني الميثاق لتطلعات طبقا الوطنية السياسية الهيئات قبل
 وحماية المجتمع خدمة في وجعلها البيئة حماية على يسهر كما والغابات، والبيئة الري مجال
 .وتطويرها الطبيعية لنباتيةا والثروة الغابية الثروة

 بالسهر البيئة حماية مجال في والغابات والبيئة بالري المكلف الوزير نائب يقوم كما 
 يقوم اإلطار هذا وفي ومراقبتها، ومتابعتها للبيئة الوطنية السياسية التنفيذ حيز إدخال على

 التدابير جميع اتخاذو  ،باالنقراض المهددة والحيوانات والنباتات الطبيعي الوسط بحماية
 .لذلك الالزمة التحفظية

                                                           
(1)

 .المرجع السابق، 81/49رقم: الرئاسي المرسوم ، من 4-1المواد  
(2)

، 04ج ر، العدد  ،يتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، 1984جانفي  22: المؤرخ في، 84/12رقم: الرئاسي المرسوم  

 . 1984جانفي  24: درة  فيالصا
(3)

وزير الري والبيئة والغابات يحدد صالحيات ، 1984ماي  19: ، المؤرخ في84/126رقم: الرئاسي المرسوم  

 .1984ماي  22: ، الصادرة  في21ج ر، العدد  ،وصالحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات
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 مع ويشارك ،والبيئة اإلنسان على الخطرة والمواد المصنفة المنشآت جرد يضاأ يتولىو 
 لبيئةا على التأثير مدى دراسات بنشر يقوم كما المشعة، المواد مراقبة المعنية األجهزة
 مع االتصال أيضا إليكولوجي،ا التوازن على السلبية ثارهاآ لتفادي الصناعية للمشاريع
حداث الطبيعية المواقع بجرد المعنية الوزارات  . الخضراء والمساحات التنزه غابات وتطوير وا 
 (1)30-88: رقم المرسوم بموجب والغابات بالبيئة المكلف الوزير نائب مهام إنهاء تمو 
 لتسيير العامة السياسة تقرير في غموضا عرفت خيرةاأل هذه ،الداخلية بوزارة البيئة وألحقت
 .البيئة

 بتطوير المتعلقة اختصاصاته إلى باإلضافة لريا وزير مهام جديد مرسوم وحدد
 وتنفيذ ،الغابية والممتلكات المائية الموارد حماية على حريصا أصبح للري، الوطنية السياسة
 .(2)ومحاربتها المياه عبر والمتنقلة المعدية األمراض من الوقاية ميدان في األعمال

 نفسها المهامب وتضطلع ةالمائي الموارد بوزارة تسمى الري وزارة ناآل وأصبحت
 حمايته استراتيجية في اإلعالم مبدأو  المشاركة مبدأ تكريس لىإ إضافة ،عالهأ المذكورة
 .(3)التلوث من ووقايتها ،المائية للموارد

  ثانيا
 الفالحة وزارة

 األمالك بتهيئة المرتبطة األعمال الفالحة وزير لصالحيات المحدد المرسوم ينظم
 تم السياق هذا وفي ،(4)والحيوانات النباتات بحماية يتكلفو  ،واستغاللها الغابية الوطنية
لحاقها الطبيعة لحفظ وطنية وكالة إحداث  .   (5)الفالحة بوزارة وا 

                                                           
(1) 

نائب الوزير لدى وزير الري والغابات نهاء مهام متضمن إ، 1988فيفري  10، المؤرخ في 30-88المرسوم رقم: 

 .1988فيفري  15 :، الصادرة بتاريخ06ج ر، العدد  المكلف بالبيئة و الغابات،
(2)

، 30ج ر، العدد ، الري يحدد صالحيات وزير، 1989جويلية  25، المؤرخ في: 89/131المرسوم التنفيذي رقم:  

 .1989جويلية  26الصادرة في: 
(3)

ج ر، ، يحدد صالحيات وزير الموارد المائية، 2000اكتوبر  25، المؤرخ في: 2000/324لتنفيذي رقم: المرسوم ا 

 . 2000اكتوبر  25، الصادرة في: 63العدد 
(4) 

، ج ر، العدد صالحيات وزير الفالحة متضمن تحديد، 1990 جانفي 01، المؤرخ في: 90/12تنفيذي رقم: المرسوم ال

 .1990جانفي 10، الصادرة بتاريخ: 02
(5)

متضمن إعادة تنظيم المتحف الوطني للطبيعة في ، 1991فبراير  09، المؤرخ في: 91/33رسوم التنفيذي رقم: الم 

 ==. 1991فبراير  13، الصادرة بتاريخ:07، ج ر، العدد وكالة وطنية لحفظ الطبيعة



 الباب األول:                             الحماية اإلدارية السابقة عن وقوع الضرر البيئي

- 92 - 
 

 ثالثا
 والتكنولوجيا البحث وزارة

 التقني للطابع نظرا (1)1990 سنة والتكنولوجيا البحث بوزارة ذلك بعد البيئة ألحقت
 الوزير إلى البيئة حماية مهام وأوكلت إلشكاالتها، المؤدية سباباأل وكل ،لمواضيعها والعلمي
 لحماية الوطنية السياسة إعداد البيئة مجال في يتولى والذي ،والتكنولوجيا للبحث المنتدب

 .البيئة لحماية الالزمة والوسائل التدابير ويقترح ويدرس ة،البيئ
 هياكله لتنمية وبرامج مخططات والتكنولوجيا للبحث المنتدب الوزير يضع كما

 لبنوك أسس بوضع ويبادر والبيئة، والتكنولوجيا البحث ميادين في والتقنية العلمية ووسائله
 ويساعد البيئة، وحماية التكنولوجية تنميةوال والتقني العلمي البحث لعمال ضرورية معطيات
 بينهم من للدراسات مديرين عدة ويساعده ،فرعية مديريات التكنولوجيا  للبحث المنتدب الوزير
 . (2)البيئة بحماية مكلفال الدراسات مدير

 رابعا
 الوطنية التربية وزارة

 ووزير التربية وزير من كل بها يضطلع كان التي الصالحياتو  المهام جميع نقل تم
 احتفظو  ،(3)الوطنية التربية وزير إلى والتكنولوجيا للبحث المنتدب والوزير الجامعات

 والتكنولوجيا البحث وزارة ضمن عرضها تم والتي ،البيئة مجال في نفسها الصالحياتب
 .(4)سابقا

                                                                                                                                                                                     

 زية في وزارة الفالحة،المتضمن تنظيم اإلدارة المرك،  1996افريل  06، المؤرخ في:  96/120: المرسوم رقم: == أيضا

 .1996افريل  10، الصادرة في: 22د ج ر، العد
(1)

يحدد صالحيات الوزير المنتدب للبحث ، 1990ديسمبر  01: ، المؤرخ في392-90المرسوم التنفيذي رقم:  

 .1990ديسمبر  12، الصادرة بتاريخ:  54العدد  ،ج ر تكنولوجيا،وال
(2)

،  ج ر، وجيامتضمن تنظيم اإلدارة المركزية للبحث والتكنول 1990ديسمبر  01، المؤرخ في: 90/393مرسوم رقم: ال 

 .1990ديسمبر  12، الصادرة في: 54العدد 
(3) 

، ج ر، العدد يحدد صالحيات وزير التربية الوطنية، 1992ديسمبر  28، المؤرخ في: 92/488: المرسوم التنفيذي رقم

 . 1992ديسمبر  30، الصادرة في: 93
(4) 

 ق.، المرجع الساب90/392المرسوم التنفيذي رقم: 
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 عدة وجود على (1)الوطنية التربية لوزارة المركزية لإلدارة المنظم المرسوم ونص 
 :بدورها تضم والتي (2)بيئةال مديرية منها مديريات

 .والتقييس للتقنين الفرعية المديرية -أ
 .والوقاية للمراقبة الفرعية المديرية -ب

 والتنظيم التشريع أحكام حسب بهم المناطة الهيئات األجهزة هذه مسؤولو ويمارس 
 .(3)به المعمول

 خامسا
  اإلداري واإلصالح والبيئة الداخلية وزارة

 شؤونها لتتولى مجددا عادت التربية وزارة بمصالح البيئة إلحاق من وجيزة فترة بعد
      المعنية الوزارات مع باالتصال الداخلية وزير اإلطار هذا في يقومو  ،(4)مجدًدا الداخلية وزارة

 باالنقراض، المهددة والنباتات الحيوانات سيما ال ،الطبيعي الوسط حماية إلى الرامية القواعد
 ،نوع أي من والضرر التلوث قابلية لها التي األماكن حماية إلى الرامية القواعد بتحديد ويقوم

 .(5)التقنية ومراقبتها تطبيقها يتابع و

 أصحاب بها يقوم التي البيئة على التأثير مدى دراسات تقدير أيضا الوزارة تتولىو 
 دراسات بإنجاز االقتضاء عند تقوم كما البيئة، على الخطير األثر ذات أو ،الملوثة المشاريع

 المعنية الوزارات مع باالتصال وتقوم البيئي، التوازن على للحفاظ لبيئةا على التأثير مدى
نشاء ،الطبيعية األماكن بجرد  الخضراء والمساحات الترفيه وحظائر التسلية غابات وا 

 . وتطويرها

 

                                                           
(1)

، متضمن تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة التربية ،1992ديسمبر  28مؤرخ في: ال، 489/ 92المرسوم التنفيذي رقم:  

 .1992ديسمبر  30، الصادرة في: 93ج ر، العدد 
(2)

 .  ، المرجع نفسه12المادة  
(3)

 ، المرجع نفسه.17المادة  
(4)

الجماعات المحلية يحدد صالحيات وزير الداخلية و، 1994اوت  10مؤرخ في: ال،  94/247المرسوم التنفيذي رقم:  

 . 1994اوت  21، الصادرة في:  53ج ر ، العدد  ،صالح اإلداريوالبيئة واإل
(5)

 سه.  ف، المرجع ن18المادة  



 الباب األول:                             الحماية اإلدارية السابقة عن وقوع الضرر البيئي

- 94 - 
 

 سادسا
 بالبيئة المكلفة الدولة كتابة

 المتعلق 96/01: رقم الرئاسي المرسوم بموجب بالبيئة مكلفةال الدولة كتابة انشاء تم
 ألحكام خاضعة بقيت التي للبيئة المديرية وصايتها تحت ووضع ، (1)الحكومة أعضاء بتعين

 نص صدر أين 1995 لسنة التنفيذي المرسوم صدور لحين ،(2)مؤقتا 235-93 المرسوم
 :(3)في تختص للبيئة العامة المديرية أن على نص والذي للبيئة، العامة المديرية ينظم

 .األضرارو  التلوث أشكال جميع من الوقاية  -
 .الطبيعي الوسط تدهور أشكال جميع من الوقاية -
 .البيولوجي التنوع على المحافظة -
 .بها المعمول التنظيماتو  القوانين احترام على السهر -
 .البيئة ميدان في الرخصو  التأشيرات تسليم -
 .البيئة في للتأثير الدراسات على الموافقة -
 .البيئة مجال في التوعيةو  والتربية باإلعالم األعمال يةترق -
 .البيئة مجال في الدولي التعاون ترقية -

 إحداثها تم والتي للبيئة العامة مفتشية منها هياكل عدة (4)بيئةلل العام المدير ويساعد
 والتنظيم التشريع تطبيق على تسهر بحيث ،(5)59-96 :رقم التنفيذي المرسوم بموجب
 يعين عام مفتش للبيئة، العامة المفتشية ويرأس البيئة، حماية مجال في بهما المعمول

                                                           
(1) 

، 01، ج ر، العدد المتعلق بتعين أعضاء الحكومة، 1996جانفي  05المؤرخ في: ، 96/01لرئاسي رقم: المرسوم ا

 . 1996جانفي  07الصادرة بتاريخ: 
(2) 

متضمن تنظيم اإلدارة المركزية للجامعات والبحث ، 1993أكتوبر  10ي: ، المؤرخ ف93/235المرسوم التنفيذي رقم: 

 . 1993اكتوبر 13، الصادرة بتاريخ: 65ج ر، العدد ،  العلمي
(3) 

، 23، ج ر، العدد يحدد تنظيم المديرية العامة للبيئة، 1995أفريل  12مؤرخ في: ال،  95/107سوم التنفيذي رقم: المر

 .  1995أفريل  12الصادرة في: 
(4)

 .، المرجع نفسه08المادة  
(5)

،  متضمن مهام المفتشية العامة للبيئة و تنظيم عملها، 1996جانفي  27، المؤرخ في: 96/59المرسوم التنفيذي رقم:  

 .1996جانفي 28ة بتاريخ: ، الصادر 07ج ر ، العدد 

http://www.maspolitiques.com/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=276:-envrn-&catid=12:2010-12-09-22-56-15&Itemid=10#_edn9
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 أعضاء ثالثة ويساعده ،بالبيئة المكلف الوزير اقتراح على بناء تنفيذي مرسوم بموجب
 .(1)مفتشين

 اسابع
 والعمران والبيئة اإلقليم وتهيئة العمومية األشغال وزارة

 صالحيات تحديد وتم ،(2)300-99: رقم الرئاسي المرسوم بموجب الوزارة أنشأت
-2000: رقم التنفيذي للمرسوم وفقا والعمران والبيئة اإلقليم وتهيئة العمومية األشغال وزير
 الرشيد واالستعمال البيئية، للموارد الرشيد لالستعمال بالتخطيط يتعلق ما كل فيطبق ،135

 .(3)لألراضي
 قطاع على أعمالها انحصرت منها، البيئة قطاع بتنحية الوزارة مهام تغيير وبعد  

ضافة العمومية األشغال  تعتمده الذي العمومية الصفقات قانون في وجاء  لها، النقل عقطا وا 
 10/236: رقم الرئاسي المرسوم جاء حيث البيئة، حماية على تأكيد نشاطاتها من الكثير في
 أكده كما ،(4)البيئة بحماية يتعلق ما كل إلى تشير أن بد ال العمومية الصفقات بيانات بأن

 وتفويضات العمومية الصفقات تنظيم المتضمن  247-15: رقم الرئاسي المرسوم أيضا
 .(5)العام المرفق

 ثامنا
والبيئة العمرانية التهيئة وزارة و والبيئة اإلقليم تهيئة وزارة  

 الصدد هذا وفي بها، االهتمام الزدياد نظرا الوزارات تسمية في بالظهور البيئة بدأت
 فيهما ونفصل ،والبيئة العمرانية التهيئة وزارة ثم والبيئة اإلقليم تهيئة وزارة هما وزارتين شهدنا
 :يلي كما

                                                           
(1)

 . المرجع السابق ،96/59فيذي رقم: المرسوم التن، 05المادة  
(2)

، 36ج ر، العدد  ،يتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 1999ديسمبر  24، المؤرخ في: 300-99: رقم الرئاسي المرسوم 

 .1999ديسمبر  26 في:الصادرة 
(3)

يحدد صالحيات وزير األشغال ، 2000جوان  20، المؤرخ في: 135-2000: رقم يالتنفيذ المرسوم، 03و 02 المادتين 

 .2000جوان  21، الصادرة في: 36ج ر، العدد  ،العمومية وتهيئة اإلقليم والبيئة والعمران
(4)

ج ر،  يتضمن تنظيم الصفقات العمومية،، 2010اكتوبر  07المؤرخ في:  ،10/236: رقم الرئاسي المرسوم،  62المادة  

 . 2010اكتوبر  07، الصادرة في: 58العدد 
(5)

 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، 2015سبتمبر  16: ، المؤرخ في247-15: رقم الرئاسي المرسوم، 95المادة  

 .2015سبتمبر  20، الصادرة في: 50ج ر، العدد  ،وتفويضات المرفق العام
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 التنفيذي المرسوم بموجب هاتنظيم تم: والبيئة اإلقليم بتهيئة المكلفة الوزارة -01
 وتتمثل السابقة بصالحياتها لتحتفظ لها للبيئة العامة المديرية لحاقإ وتم ،(1)01/09: رقم

 :في عامة بصفة
 واألضرار التلوث أشكال جميع ومن ،البيئي الوسط في التدهور أشكال من الوقاية   

 حتراما على وتسهر ،البيولوجي التنوع على تحافظ كما والحضري، الصناعي الوسط في
 التأشيرات تسلم كما ،ومراقبتها البيئة حالة رصد وتضمن ،بها المعمول والتنظيمات القوانين
 هذا يف تصالواال والتربية والتكوين التوعية أعمال بترقية وتقوم ،البيئة ميدان في والرخص
  . الميدان
 بغرض تشكل وزارة ولأ اعتبارها رغم ،تسميتها في االستقرار يضاأ تعرف لم الوزارةو 

 . التحديد وجه على البيئة حماية يمتنظ
ب بعد التعديل الحكومي بموجتم إنشاؤها  :والبيئة العمرانية التهيئة وزارة -02

، وتزامن إنشاءها (2) السابقة اصالحياته بجل واحتفظت، 208/  02المرسوم الرئاسي رقم: 
 .لتعرف التغيير في تسميتها 03/10قانون حماية البيئة رقم: صدور مع 

 الثاني المطلب
 03/10: رقم البيئة حماية قانون صدور عدب المركزية اإلدارة

 البيئة حماية قانون صدور بعد البيئة بحماية المعنية المركزية الهياكل عرفت
 نصوصه في القائم حللتوضي نظرا المجال، لهذ تسييرها في التنظيم من الكثير 03/10:رقم
 ،البيئة بمسائل تعنى ةوزار  إنشاء وتم لذلك، المكرسة إلجراءاتوا البيئية دارةاإل دور حيث من
ضافة ،تسميتها صياغة حيث من االستقرار عدم عرفت نهاأ غير  خرىأ قطاعات تنحية ثم وا 
 : تيكاآل ذلك في نفصل أن وسنحاول بالبيئة، صلة لها

 
                                                           

(1)
دارة المركزية في وزارة تهيئة اإلقليم يتضمن تنظيم اإل، 2001جانقي  07 :المؤرخ في ،01/09المرسوم التنفيذي رقم:  

 . 2001جانفي  14، الصادرة في: 04ج ر، العدد  والبيئة،
(2)

، 42، ج ر، العدد عضاء الحكومةالمتعلق بتعيين أ، 2002جوان  17المؤرخ في:  ،02/208المرسوم الرئاسي رقم:  

 . 2002جوان  18الصادرة في: 
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 ولاأل  الفرع
 والسياحة والبيئة اإلقليم تهيئة وزارة

: رقم الرئاسي مالمرسو  وفق واحدة وزارة في البيئة مع السياحة قطاع إدماج تم
 ادةإع قبل سنوات ثالث دامت والتي االدماج هذا سبب حول التساؤل ويبقى ،(1) 07/173

 دون والفصل اإلدماج أسباب وبقيت ،والبيئة العمرانية لتهيئةا وزارة إلى مجددا الوزارة تسمية
 .مرة كل في تبرير

 الثاني الفرع
 والبيئة العمرانية التهيئة وزارة

 قطاع فصل وتم ،مجددا والبيئة العمرانية التهيئة وزارة إلى الوزارة سمإ صياغة أعيدت
 غاية إلى امتدت التي 149/  10: رقم الرئاسي المرسوم بموجب وهذا البيئة، عن السياحة
2012 (2). 

 الثالث الفرع
 والمدينة والبيئة العمرانية التهيئة وزارة

 والبيئة العمرانية التهيئة وزارة لتصبح المدينة إضافة مع وزارةال تسمية إعادة تم
 .(3)الحكومي التعديل فيه تم الذي 12/326: رقم الرئاسي المرسوم بموجب وهذا والمدينة،
 ةــــــــــالتهيئ وزارة حـــــوتصب دــــــجدي من ياغةـــــــالص لتعاد الــــــــطوي تدم مـــــل هاـــــلكن
-13 :رقم يـــــــــــــالرئاس ومــــــــالمرس بـــــــــــبموج وهذا ابق،ــــــــــــــــالس في كما والبيئة ةــــــــــــالعمراني
 يذيــــــــالتنف ومـــــــــوالمرس ،(5)395-13 :مـــــــــــرق فيذيـــــــــــــالتن ومـــــــــــبالمرس تتأكدو  ،(4) 312

                                                           
(1)

، 37، ج ر، العدد عضاء الحكومةالمتعلق بتعيين أ، 2007جوان  04، المؤرخ في: 173/  07المرسوم الرئاسي رقم:  

 . 2007جوان  07الصادرة في: 
(2)

، ج عضاء الحكومةالمتعلق بتعيين أ، 2010ماي  28، المؤرخ في: 149/  10المرسوم الرئاسي رقم: ، من 01المادة  

 . 2010ماي  30، الصادرة في: 36ر، العدد 
(3)

، 49، ج ر، العدد يتضمن تعين اعضاء الحكومة، 2012سبتمبر  04، المؤرخ في: 326/ 12 :المرسوم الرئاسي رقم 

  .2012سبتمبر  09الصادرة في: 

 
(4)

، 44 ، العدد، ج ريتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 2013سبتمبر  11، المؤرخ في: 13/312المرسوم الرئاسي رقم:  

 .2013سبتمبر  15الصادرة في: 

 
(5)

والمحدد ، 10/258لمرسوم التنفيذي رقم: المعدل ل ،2013نوفمبر  25: ، المؤرخ في13/395 رقم: المرسوم الرئاسي 

 . 2013ديسمبر  11، الصادرة في: 62، العدد ، ج رلصالحيات وزير التهيئة العمرانية و البيئة
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 الوطنية السياسة تنفيذ يكرس الوزير أن منه 74 المادة أكدت حيث ،(1) 396 -13 :مـــــــــــرق
 تتغير لم الوزارة هياكل وحتى بذلك، المرتبطة التقنية لمواصفاتا وتطبيق اإلقليم، لتهيئة
 والتنمية للبيئة عامة مديرية وجود على أكدت نفسه المرسوم من 02 فالمادة جذرية، بصورة

 .وغيرها...اإلقليم وجاذبية التهيئة مديرية أيضا المستدامة،
 المؤرخ ،154-14 :رقم المرسوم بموجب حالها على التسمية وتبقى الوزارة تستمرو 

 . (2) الحكومة أعضاء تعيين المتضمن ،2014 ماي 05 :في
 عرفت ،03/10:مرق البيئة حماية قانون رصدو  بعد المتعددة الوزارات دور نأ الحظنو 

 .البيئي المجال تجاه نفسها بالصالحيات احتفظت كما ،تسميتها في صياغة إعادة
 الثالث المطلب

 البيئة حمايةب المعنية األخرى الوزارات
 تتعلق قطاعية قضايا معالجة البيئة بشؤون مختصةال غير الوزارية الهياكل تتولى
 ووزارة ،الفالحة وزارة ،والثقافة االتصال ةووزار  والسكان، الصحة وزارة ومنها بصالحياتها،

عادة الصناعة  والتهيئة التجهيز ووزارة ،والمناجم الطاقة ووزارة ،(األول الفرع) الهيكلة وا 
 ،النقل ووزارة ،التقليدية والصناعات السياحة ووزارة ،(الثاني الفرع) الري ووزارة ،العمرانية
 في نوضحه ما وهذا ،(الثالث الفرع) العمومية الاالشغ ووزارة ،للتخطيط المنتدبة والوزارة
 : التالي الفرع

 
 
 
 

                                                           

 
(1)

المنظم ، 10/259عدل المرسوم التنفيذي رقم:، الذي ي2013نوفمبر  25: المؤرخ في ،13/396وم الرئاسي رقم: المرس 

 . 2013ديسمبر  11، الصادرة في: 62ج ر، العدد  ،تهيئة العمرانية والبيئة و سيرهاارة المركزية في وزارة اللإلد

 
(2)

، 26ج ر، العدد يتضمن تعيين أعضاء الحكومة، ،  2014ماي 05، المؤرخ في: 14/154المرسوم الرئاسي رقم:  

 .  2014ماي  07الصادرة في: 
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 األول الفرع
    الصناعة ووزارة ،الفالحة وزارةو  ،والثقافة االتصال وزارةو  والسكان، الصحة وزارة

عادة  الهيكلة وا 
 نظرا معا جمعناها أننا إال بينها، التباين رغم حدى على وزارة كل إلى اإلشارة سنحاول

 :يلي كما ذلك وسنوضح البيئة، حماية مع عالقة وجود على اقهاالتف
  والأ

 والسكان الصحة وزارة
 مكافحة تدابير اتخاذ في بالمبادرة (1)والسكان بالصحة المكلف الوزير يختص

 المرتبطة األعمال على ويحث ويطبقها، السكان صحة في تؤثر التي والتلوث األضرار
 التكفل من الدولة تمكن التي التدابير ويقترح ،والوبائية المزمنة األمراض ومكافحة بالوقاية
 . (2)الخاص والعائلي التربوي الوسط و العمل وسط في الصحية الحماية يتولى كما بذلك،

 ضمن إحداث تم فيها، يعيش التي والبيئة اإلنسان صحة بين الوطيدة للعالقة نظرا
 .(3)البيئةب الصحة لعالقة فرعية مديرية قايةالو  مديرية

 ثانيا
 والثقافة االتصال وزارة 

 كما ،وتقويمها الوطنية الثقافية البيئة حماية بمهمة والثقافة االتصال وزير يضطلع 
 الوطني الثقافي التراث وحماية ،برىالك الثقافية المشاريع إنجاز سياسة ضبط إلى يسعى

 .(4)تنفيذها على ويعمل ومعالمه

                                                           
(1) 

ج  متضمن تحديد صالحيات وزير الصحة و السكان،، 1996جانفي  27، المؤرخ في:  66-96المرسوم التنفيذي رقم: 

 . 1996 جانفي 31، الصادرة في:  08ر، العدد 
(2)

 ، المرجع نفسه.03المادة  
(3)

متضمن تنظيم اإلدارة المركزية في ، 1996جانفي  27المؤرخ في: ، 96/67، من المرسوم التنفيذي رقم: 02/4المادة  

 .  1996جانفي  31، الصادرة في:  08ج ر، العدد  ،وزارة الصحة والسكان
(4)

، ج متضمن تحديد صالحيات وزير االتصال و الثقافة،  1996أفريل  20مؤرخ في ال،  140-96المرسوم التنفيذي رقم:  

 .   1996افريل  21 صادرة في: ال،  25ر ، العدد 
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 لآلثار الوطنية الوكالة إنشاء تم الثقافية البيئة حماية في الثقافة وزارة عمل لدعمو 
 .(1)بالثقافة المكلف الوزير وصاية تحت ووضعت التاريخية والنصب المعالم ايةوحم

  ثالثا
 الهيكلة عادةوا   الصناعة وزارة

 المنظم المرسوم نص البيئة على التصنيع حركة تشكلها التي السلبية لآلثار نظرا
عادة الصناعة وزير لمهام  العامة القواعد سنو  ،التصنيعية بالحركة النهوض على الهيكلة وا 
 باألمن اصالخ التنظيم تطبيق ىعل والسهر ،تطبيقها على ويسهر ،الصناعي لألمن

 .(2)الصناعي
 الثاني الفرع

 الري وزارة  العمرانية التهيئةو  التجهيز وزارة  والمناجم الطاقة وزارة
 وزارةو  ،والمناجم الطاقة وزارة :هيو  الوزارات من العديد اهتمام من البيئة أصبحت

 :التالي في ذلك ونوضح تخصصها، حسب كل الري وزارةو  ،العمرانية والتهيئة التجهيز
  والأ

 والمناجم الطاقة وزارة
 االستراتيجية إعداد 96/214: رقم الملغى المرسوم بمقتضى الطاقة وزير يتولى

 في ويشارك يساهم إذ البيئة، بحماية متعلقة اختصاصات يمارس كما ،الطاقوية الوطنية
 والصناعات االقتصادي والتكامل البيئة وحماية العمرانية بالتهيئة المتعلقة الدراسات
 .(3)الوطنية

                                                           
(1)

يتضمن تنظيم اإلدارة المركزية لوزارة االتصال ، 1996أفريل  20، المؤرخ في:  141-96المرسوم التنفيذي رقم:  

 .1996افريل  21ي:، الصادرة ف 25، ج ر ، العدد  والثقافة
(2)

يتضمن تحديد صالحيات وزير الصناعة و إعادة ، 1996سبتمبر  28، المؤرخ في: 96/319مرسوم التنفيذي رقم: ال 

 ، والملغى.1996اكتوبر  02درة في: ، الصا57، ج ر ، العدد الهيكلة
(3)

يتضمن تحديد صالحيات وزير الطاقة ، 1996جوان  15: ، المؤرخ في 96/214، المرسوم التنفيذي رقم:  04/3المادة  

 .، والملغى1996جوان  16، الصادرة في: 37، ج ر، العدد  والمناجم
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 في وفصل زيرالو  لمهام تحديد كثرأ كان 07/266: رقم الجديد المرسوم نأ غير 
 في تدخل لتيا الطبيعية الموارد وتثمين باقتراح يتعلق ما كل في حصرها ذإ ،ساسيةاأل مهامه
 .(1)المستدامة ميةتنوال قليماإل بتهيئة المتعلقة والدراسات ته،وزار  عمل مجال

 إحداث على والمناجم الطاقة وزارة في المركزية ارةلإلد المنظم المرسوم ونص 
 المرسوم يوضح ولم ،(2)والمنجمية الطاقوية األمالك مديرية ضمن للبيئة الفرعية المديرية
 لحماية التنظيم عداداإ في ولخصها 2007 سنة لغاهأ الذي المرسوم صدور لحين مهامها
 في والمشاركة ،البيئة قوانين كل احترام على والسهر المجال، هذا في االتفاقات براموا   ،البيئة

 مشاركا والمناجم الطاقة قطاع يكون عندما بيئيةال الحوادث وقوع عند والتحاليل التحقيقات
 .(3)فيها

 ثانيا
 نيةالعمرا والتهيئة التجهيز وزارة

 الوطني المخطط إعداد ومتابعة تنشيط على العمرانية والتهيئة التجهيز وزير يسهر
 وعلى عليها بالمحافظة المائية الموارد حماية وينظم العمرانية، للتهيئة الجهوية والمخططات
 األعمال تنفيذ على ويساعد الغرض، لهذا تنظيمي تدبير كل ويتخذ ،الرشيد استعمالها
 .(4)المياه طريق عن المتنقلة األمراض من ايةبالوق المتعلقة

 الثالث الفرع
 للتخطيط المنتدبة الوزارةو النقل وزارة التقليدية والصناعات السياحة وزارة
 للتخطيط المنتدبة والوزارة النقل وزارةو  التقليدية صناعاتوال السياحة وزارة عرفت

 في ولكن وحمايتها، البيئة بمجال بأخرى أو بطريقة أيضا الوزارات هذه وترتبط للبيئة، حماية
 :التالي في ونوضحها وزارة، لكل التخصص إطار

                                                           
(1)

ج يتضمن تحديد صالحيات وزير الطاقة والمناجم، ، 2007سبتمبر  09، المؤرخ في: 07/266المرسوم التنفيذي رقم:  

 .2007سبتمبر  16، الصادرة في: 57 ر، العدد
(2)

اإلدارة المركزية في وزارة  يتضمن تنظيم، 1996جوان  15، المؤرخ في: 96/215، المرسوم التنفيذي رقم: 10المادة  

 ، والملغى.1996جوان  16درة في: ، الصا37د ، ج ر، العدالطاقة والمناجم 
(3)

مركزية في وزارة اإلدارة ال يتضمن تنظيم، 2007سبتمبر  09، المؤرخ في: 07/267، من المرسوم رقم: 07/18ة الماد 

 .2007سبتمبر  16، الصادرة في: 57ج ر، العدد ، الطاقة والمناجم
(4)

ج ،  يحدد صالحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، 1994اوت  10، المؤرخ في: 94/240المرسوم الرئاسي رقم:  

 . 1994اوت  17، الصادرة في: 52ر، العدد 



 الباب األول:                             الحماية اإلدارية السابقة عن وقوع الضرر البيئي

- 102 - 
 

 والأ
 النقل ووزارة ليديةالتق والصناعات السياحة وزارة

 تندرج التي بالنشاطات النهوض التقليدية والصناعات بالسياحة المكلف الوزير يتولى
 عن اوكشفً  اتعبيرً  غالبيتها في تشكل والتي ،(1)التقليدية والصناعات السياحية األعمال ضمن
 . للجزائر الثقافية البيئة

 القواعد إعداد في مشاركته على النقل وزير لصالحيات المنظم المرسوم نص كما
 .(2)البحرية البيئة بحماية تتعلق التي

 ثانيا
 للتخطيط المنتدبة الوزارة

 تدارك فقد تفصيله، سبق كما الوطنية المخططات ضمن البيئي االنشغال لغياب نظرا
 الموارد طويربت مكلف مدير منصب إحداث خالل من ،اإلهمال هذا الجزائري المشرع
 .(3)التخطيط المنتدب للوزير المركزية اإلدارة ضمن ،والبيئة الطبيعية

 متداولة، بصفة تتوالها وزارات عدة هفي تشترك البيئة حماية تنظيم أن سبق مما نالحظ
 في البيئة بشؤون سابقا المعنية الوزارات وتطابق تداخل لتجنب كحل البيئة وزارة ظهور وكان
 مجال في الوزارية الهياكل بين التنسيق بصالحية مدعمة أصبحتو  االختصاصات، بعض
 تقوم أن البيئة لوزارة يمكن السيارات عن الناتج الجوي للتلوث بالنسبة مثال لبيئة،ا حماية
 تتولى وعليه ،القطاع هذا على تشرف التي النقل وزارة مع المجال هذا في عملها بتنسيق
 تطبيق وتولت ،المعنية للوزارات التقليدية المهام مختلف بين التنسيق البيئة وزارة بذلك

 .البيئة لحماية العامة السياسة

                                                           
(1)

متضمن تحديد صالحيات وزير السياحة والصناعات ، 1992أكتوبر  03، المؤرخ في: 92/357المرسوم التنفيذي رقم:  

 .1992اكتوبر 04، الصادرة في: 71لعدد ا ،، ج رالتقليدية
(2)

، 36، ج ر، العدد متضمن تحديد صالحيات وزير النقل، 1989اوت  29ي: ، المؤرخ ف89/165المرسوم التنفيذي رقم:  

 .1989اوت  30الصادرة في: 
(3)

يتضمن تنظيم اإلدارة المركزية للوزير المنتدب لدى ، 1996جويلية  29، المؤرخ في: 96/258المرسوم التنفيذي رقم:  

 . 1996 جويلية 31، الصادرة في: 46،ج ر، العدد رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط 
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 األجهزة من العديد األخيرة هذه استحدثت مركزية، أجهزة من سبق ما إلى باإلضافة
 المبحث في حولها التفصيل بعض نوردو  البيئة، حماية في المتخصصة االستشارية والهيئات
 :الثاني

 الثاني المبحث
 البيئة حماية في المتخصصة االستشارية الهيئات

 البيئة مجاالت من معين مجال في متخصصة هيئات هنا تشاريةاالس جهزةاأل تعتبر 
 كمحاولة ا،معه والتنسيق برأيها لألخذ دعى ما وهذا المتخصص، والتقني الفني لطابعا لها
 بعض اتديوتعق التقنية، خبرتها قلة عن الناجمة التقديرية خطائهاأ لتجنب البيئية دارةاإل من

 . األخرى األطراف مع بالتنسيق وذلك ،البيئية المسائل
 المدروسة الفنية باآلراء ،السلطة أعضاء تعاون التي الفنية الهيئات نهاأ على وتعرف

 األفراد من عدد من الهيئات هذه تكونت اختصاصهم، في تدخل التي إلداريةا المسائل في
 ،للمداولة مجلس هيئة في يجتمعونو  المعرفة، فروع من معين فرع في المتخصصين

بداءو  ،والبحث والمناقشة  .(1)عليهم تعرض التي المسائل في الرأي ا 
 العناصر وكذا للبيئة، الحيوية للعناصر حمايتها معيار إلى استنادا دراستها سنحاولو 
 . الالحيوية

 ولاأل  المطلب
 للبيئة الحيوية العناصر لحماية االستشارية الهيئات

 جهازا ةللبيئ المكونة الحيوية بالعناصر المتخصصة االستشارية الهياكل تعتبر 
 بداءإ خالل من والتوصيات االقتراحات متقديل ميدانها حسب كل والتشاور، لحوارل مستحدثا

 فنذكر المثال سبيل على ذلك نوضحو  ،اختصاصها نطاق في تندرج التي االقضاي في آرائها
 .الحيوانية الثروة اخيرً وأ النباتية الثروةو  ،المائية الثروة حماية في لةالمتدخ اإلدارات

 

                                                           
(1)

 .85، 84ص  1989، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، الهيئات االستشارية في اإلدارة الجزائرية، أحمد بوضياف 
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 ولاأل  الفرع
 المائية الثروة بحماية المكلفة الهيئات

 إشراك استدعى ما البيئة، عناصر لبقية حيويا امورد نواعهاأ بكل المائية الثروة تعتبر
 أن على نص الجزائري المشرعو  ،مصادره بكل المياه تلوث محاربة في الوزارات فمختل

 والبيولوجية والكيماوية الفيزيائية لمقاييسل التقنية المواصفات وتحديد ،مياهال تلوث محاربة
 أي المعنيين، والوزراء بالبيئة المكلف الوزير بين مشترك بتقرير تحدد للمياه، والجرثومية

 ووزارة الفالحة وزارة مثل يستعملونه أو الري كوزير ،المياه قطاع على نيشرفو  الذين
 . (1)الصناعة
 :ليي مافي نعرضها القطاع، اهذ يرتس جهزةوأ هياكل بإحداث المياه قطاع متابعة يتمو 

 والأ
 للسدود الوطنية الوكالة

  كلش في ،(2)163-85 :رقم المرسوم بموجب للسدود الوطنية الوكالة إنشاء تم
 اللواالستق ويةنالمع صيةبالشخ تتمتع تقنية وصبغة ،إداري طابع ذات عمومية مؤسسة
 .بالري المكلف الوزير وصاية تحت توضعو  المالي

 الوزاري القرار خالل من للسدود، الوطنية للوكالة اإلداري التنظيم على النص تم وقد
 العامة، اإلدارة مديرية من تتكون  أصبحت إذا ،(3)1987 أوت 09 :في المؤرخ المشترك
 .الجهوية المشاريع إنجاز ومديريات والمراقبة، الصيانة ومديرية
  المياه، لجلب الكبرى للمنشآت التقنية والرقابة حصالف أنواع بجميع الوكالة تقومو  

 بمجال عالقة لها التي ،والتنظيمات المقاييس إعداد قصد المعنية للهيئات مساعدتها تقدم كما
 .اختصاصها

                                                           
(1)

 04 :، الصادرة  في60، ج ر، العدد اهيالمتعلق بالم، 2005أوت  04، المؤرخ في: 12-05القانون رقم: ، من 03المادة  

 .2005سبتمبر  
(2)

العدد  ،،ج ر 1985 جوان 11المؤرخ في: ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للسدود، 163-85: رقمالرئاسي مرسوم ال 

 .1985جوان  12، الصادرة في: 25
(3)

، ج ر، العدد 1987أوت  09: ، المؤرخ فييتضمن التنظيم اإلداري للوكالة الوطنية للسدود ،مشتركالوزاري القرار ال 

 .1988نوفمبر  23، الصادرة في: 48
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 ثانيا
 والتطهير والصناعة الشرب لمياه الوطنية الوكالة

 :مـــــــــــرق مرسومال بموجب والتطهير والصناعة الشرب، لمياه الوطنية الجنة أنشئت
 المعنوية بالشخصية وتتمتع إداري، طابع ذات عمومية مؤسسة وتعتبر ،(1)85-164
 . بالري المكلف الوزير وصاية تحت وتوضع لي،الما اللاالستقو 

 الوطني المخطط إطار في المقررة والرقابة الدراسات أعمال بجميع القيام تتولىو 
 مجال في السنوية المخططات إعداد في الوكالة تشارك كما واالجتماعية؛ االقتصادية للتنمية
 وحفظ بمعالجة تقوم ذلك ىعل عالوة واستغاللها، والتطهير والصناعة ،ربالش مياه تزويد
 ،والتقني ،والعلمي اإلحصائي الطابع ذات والوثائق والمعلومات ،المعطيات وتوزيع

 .(2)والتطهير والصناعة الشرب بمياه بالتزود تتعلق التيو  ،واالقتصادي
 ثالثا

  المعدنية للمياه الوطنية الوكالة
 وتختص ،(3)المشترك الوزاري القرار بموجب المعدنية لمياهوا الوطنية الوكالة أنشئت

 والمراقبة ،التنظيمو  ،التنمية بغرض المياه على والتحاليل التجارب يضاأ ،ثابحواأل الدراساتب
 . المناخية والمواقع ،المعدنية والحمامات والساخنة ،الباردة المعدنية للمياه التلوث من

 رابعا
 المياه طريق عن المتنقلة األمراض لمكافحة الوطنية اللجنة

 رؤساء من اللجنة وتتألف (4)المياه عبر المتنقلة األمراض لمكافحة وطنية لجنة إنشاء تم
 زهيــوالتج السكان،و  العمومية والصحة والبيئة، المحلية والجماعات الداخلية وزارة دواوين

                                                           
(1)

يتضمن إنشاء وكالة وطنية لمياه الشرب والصناعة ،  1985جوان  11، المؤرخ في: 85/164المرسوم رقم:  

 .1985جوان 12، الصادرة في:  25ج ر، العدد ، والتطهير
(2)

 المرجع نفسه.، 05المادة  
(3)

للمياه المعدنية والمواقع  ، يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية1987جوان  25ي مشترك المؤرخ في: قرار وزار 

 .1989ماي  31في:  ةصادرال،  22عدد ال ،ج ر، المناخية
(4)

، يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة األمراض المتنقلة عن طريق المياه وتنظيمها وتسييرهاوزاري مشترك،  قرار 

 . 1996ديسمبر  22، الصادرة في:  81العدد ج ر، ، 1996ماي  26المؤرخ في: 
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عادة والصناعة والسكن، البحري، يدــــــــوالص والفالحة العمرانية، والتهيئة  الهيكلية، وا 
 .(1)والتجارة
 إدارة في المياه طريق عن المتنقلة األمراض لمكافحة الوطنية اللجنة دور ريظهو  
 الفاعلين، األطراف كل إشراك تم إذ اللجنة تشكيلة خالل من اآلفة هذه من والوقاية المياه
 الجزائر، في المياه لنوعية لحاصلا التدهور نع مباشرة مسؤولية أو عالقة لهم ينوالذ
 والجماعات الداخلية وزير المياه طريق عن المتنقلة األمراض مكافحةل الوطنية اللجنة يترأسو 

 غير دورات في تجتمع أن يمكن كما  العادية دورتها في السنة في مرة وتجتمع ،المحلية
  . (2)األعضاء أحد أو رئيسها من بطلب عادية،
 للوزارات مركزيين مديرين من تتكون ليةعم لجنة مهامها في الوطنية اللجنة تساعدو  
 األمراض لمكافحة المتحدة اإلجراءات بتطوير أيضا هذه وتقوم الوطنية، للجنة المكونة
 ومساعدتها ومراقبتها ،(4)الوالئية اللجان أعمال على واإلشراف ،(3)المياه طريق عن المتنقلة

 .(5)والتموين والتجهيز التأطير في
 خامسا

 المائية للموارد االستشاري الوطني المجلس
 لقب ،(6)بالري المكلف الوزير رئاسة تحت وضعو  للماء الوطني المجلس نشاءإ تم
 من كل دواوين مديري من ويتكون ،المائية للموارد االستشاري الوطني المجلس استحداث

 مالية،ال الصحة، العلمي، ،البحث التخطيط البيئة، الفالحة، المحلية، الصناعات وزارة

                                                           
(1)

يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة األمراض المتنقلة عن طريق المياه من قرار وزاري مشترك،  ،02المادة  

 .، المرجع السابقوتنظيمها وتسييرها
(2)

 من القرار نفسه. ،03المادة  
(3)

 من القرار نفسه. ،06المادة  
(4)

 ء لجنة وطنية لمكافحة األمراض المتنقلة عن طريق المياه وتنظيمهايتضمن إنشانفسه،  من القرار، 09تنص المادة  

مدير التنظيم و  -: ن: " تتكون اللجنة الوالئية رئاسة الوالي من المديرين الوالئيين اآلتييوتسييرها، المرجع السابق، على أنه

مدير المصالح  –و التهيئة العمرانية مدير التخطيط  –مدير الري  –مدير الصحة و الحماية االجتماعية  –الشؤون العامة 

 مدير الصناعة والطاقة . –مدير المنافسة واألسعار –الفالحية 

 جنة الوالئية أن تلجأ إلى شخص وهيئة ذات كفاءة عالية من أجل أشغال اللجنة ".ويمكن لل
(5)

 ه.، المرجع نفس8 - 5المواد  
(6)

، 83ج ر، العدد ، يتضمن إنشاء مجلس وطني للماء، 1996ديسمبر  18 ، المؤرخ في:96/272المرسوم التنفيذي رقم:  

 . 1996ديسمبر  21الصادرة في: 
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 نالعامي والمديرين الهيدروغرافية، حواضلأل الجهوية لجهاتا ورؤساء السكن، الصناعات،
 إسهامه بأن يرى شخص بأي يستعين أن للمجلس يمكنو  لهيدروغرافية،ا األحواض لوكالة

 أن ويمكن العادية دورته خالل السنة في مرتين المجلس هذا ويجتمع لنشاطه، ضروري
 لجانا يضم أن للمجلس يمكن كما ذلك الضرورة، اقتضت كلما عادية غير دورات في يجتمع
 .(1)مهامه إنجاح على تساعده خاصة أو/ و تقنية

 للموارد االستشاري الوطني المجلس تدعى استشارية وطنية هيئة استحدث كما
 وكل ،للمياه الوطني المخطط تنفيذ دواتوأ ،االستراتيجية الخيارات بدراسة تكلف ،المائية
 . (2)فيها ارةاالستش طلب الواجب بالمياه المتعلقة المسائل

 سادسا
 البحري التلوث محاربة لتنظيم البحرية الهيئات 

 وجه على البحرية الواجهة مستوى على النشاط تنظيم على الساهرة الهياكل تتعدد
 :نذكر الصدد هذا وفي الخصوص،
 لقيادة سلميا المركز يخضع: البحر في نقاذواإل  الحراسة عملياتل الوطني المركز- 1
 الميدانية العمليات مدير يعين البر إلى البحري التلوث يمتد وعندما الوطنية، البحرية القوات

 بين من فيعين البحر لىإ التلوث امتد اذا أما ،لمكافحته المدنية الحماية ضباط بين من
 .(3)الشواطئ لحراس الوطنية الخدمة ضباط

 ومكان ،الحدث تحديد البحر في واإلنقاذ لحراسةل المختص العمليات مركز يتولىو 
 واألحوال ،البحر وحالة ،الملوثة الطبقة واتجاه ومداه ،وخطره التلوث عةوطبي ،الكارثة وقوع

                                                           
(1)

 .المرجع السابق ،96/272المرسوم التنفيذي رقم: ، 6 -3المواد  
(2)

 .رجع السابق، الم05/12، من القانون رقم: 62المادة  
(3)

لعمليات إنشاء مركز وطني ومراكز جهوية يتضمن ، 1995سبتمبر 30، المؤرخ في:  95/290الرئاسي رقم: المرسوم  

 . 1995اكتوبر  04، الصادرة في: 57، ج ر، العدد في البحرواإلنقاذ لحراسة ا
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 تل)  لجنة رئيس يضاوأ ،(1)فورا إقليميا المختص الوالي بإعالم مركزال يقوم كما الجوية،
 .(2)البحر تلوث لمكافحة االستعجالي الوطني طالمخط في جاء ما ينفذ الذي (الوطنية البحر
 طابع ذات موميةع مؤسسة الوكالة تعتبر :البحري الصيد لتنمية الوطنية الةالوك-2
 بالصيد المكلف الوزير لوصاية وتخضع ،المالي واالستقالل المعنوية بالشخصية تتمتع إداري
 السياسة إطار في وترقيته البحري الصيد قطاع إدارة ضمان الوكالة فتتولى ،(3)البحري
 الصيد تنمية مخططات تقترح كما البحرية، الثروة في هنا المتمثلة الموارد لحفظ ،الوطنية
 .  البحرية الثروة استنزاف دون به المرتبطة االستثمارات وبرامج القانوني
 من كل وممثل البحري، بالصيد المكلف الوزير ممثل من التوجيهي المجلس يتكونو 

 . (4)والصناعة الداخلية، االقتصاد، التجهيز، النقل، الوطني، الدفاع وزير
 تتمتع إداري طابع ذات عمومية مؤسسة يعتبر: البحرية للدراسات الوطني المركز -3

 بالصيد المكلف الوزير لوصاية المركز خضعيو  المالي، واالستقالل المعنوية بالشخصية
 وأحواض المائيات، تربية وتنمية البحري الصيد موارد لتقويم الضرورية بالدراسة القيام ويتولى
قامة البحري الصيد مجال في الوطني اإلنتاج وتحسين السمك،  المالئمة، للمعطيات بنك وا 

 .(5)المائيات وتربية البحري بالصيد والمرتبطة
 الهيئات إلى باإلضافة ،(6)وزارات عدة ممثلي من يتكون توجهي مجلس المركز يديرو 

 يدــــــــــــوالص ،(7)البحر بعلوم المتعلقة األبحاث في متخصصة أخرى معاهد هناك الذكر السابقة

                                                           
(1)

 . السابقالمرجع  ،95/290، المرسوم الرئاسي رقم: 14 – 01المواد  
(2)

يتضمن مكافحة تلوث البحر وإحداث مخططات ، 1994ديسمبر  17 :، المؤرخ في94/274المرسوم التنفيذي رقم:  

 .1994ديسمبر  19، الصادرة في: 59ج ر، العدد ، استعجالية
(3)

، 1990أفريل  21، المؤرخ في: البحريء الوكالة الوطنية لتنمية الصيد يتضمن إنشا، 90/115ذي رقم: يالمرسوم التنف 

 . 1990 ماي 02الصادرة في:   ،18ج ر، العدد 
(4)

 .المرجع نفسه، 15 -1المواد  
(5)

يتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات والوثائق ، 1993أكتوبر  27، المؤرخ في: 93/259التنفيذي رقم:  سومالمر 

 .1993أكتوبر  27، الصادرة في: 71 ، ج ر، العددفي ميدان الصيد البحري وتربية المائيات
(6)

 .نفسه ، المرجع7 -1المواد  
(7)

يتضمن إنشاء معهد وطني لعلوم البحر وتهيئة ، 1983اوت  13، المؤرخ في: 83/495المرسوم الرئاسي رقم:  

 . 1983 أوت 16، الصادرة في:  34ج ر، العدد  ،السواحل وتنظيمه

وتم حل مركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق في ميدان الصيد البحري وتحيل ممتلكاته ومجموع أنشطته إلى المعهد  

، ج ر، 1990ديسمبر  22، المؤرخ في: 90/410جب المرسوم التنفيذي رقم: الوطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل بمو

 .1990ديسمبر  25 ، الصادرة في:56العدد 
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 . (1)البحري 
 كمورد صاديةاالقت الهياكل ضمن بالماء االهتمام أن سبق مما استخالصه يمكن ما
 التلوث، من عليه المحافظة وجب لذا ،اإلنسان صحة على مباشر تأثير له ،هام طبيعي
 نوعية بةمراق لمتابعة والمركزية مركزية وطنية برامج إحداث مرة ألول تم الغرض هذا وألجل
 جهة اختصاص من يعد لم به واالهتمام الماء حماية نأ إذ تلوث، كل من وحمايتها المياه
 نشاطها إطار في الالزمة التدابير كل اتخاذب المعنية األطراف كل عاتق على يقع بل ،ةمعين

 . المياه حماية بغرض
 الثاني الفرع

 النباتية الثروة حماية في المتخصصة الهيئات
 للغابات، الوطنية الوكالة من كل النباتية الثروة حماية في المتخصصة الهياكل تشمل
 :يلي ما خالل من بالدراسة نفردهما ،لنباتاتا لحماية الوطني والمعهد

 والأ
 للغابات الوطنية الوكالة

  بالشخصية وتتمتع ،إداري طابع ذات عمومية مؤسسة للغابات الوطنية الوكالة تعتبر
 تزودو  ،(2)بالغابات المكلف الوزير وصاية تحت وتوضع المالي واالستقالل المعنوية

 وزارة من كل ممثل ومن رئيسا الفالحة وزارة ممثل من يتكون توجيهي بمجلس الوكالة
 مندوب للبحث، السامية المحافظة والداخلية، التجهيز الوطني، الدفاع والفالحة، الغابات
 . (3)السهوب لتنمية السامية والمحافظة التخطيط
 أو كل تفوض كما ،الوطنية الغابية الثروة وتسير حماية من بمهامها الوكالة تقومو 
 وتقوم الشروط، دفتر بواسطة الغرض لهذا تنشأ مؤسسات إلى اختصاصاتها بعض

                                                           
(1)

يتضمن إنشاء المعهد التكنولوجي للصيد البحري ، 1983أوت  06، المؤرخ في: 83/477سوم الرئاسي رقم: مرال 

 . 1983أوت  06، الصادرة  في: 33، ج ر، العدد وتربية المائيات
(2)

العدد  ،ج ر، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للغابات، 1990أفريل  21ي: مؤرخ فال ،114-90: رقم التنفيذيمرسوم ال 

 .1990ماي  02 :ة في، الصادر18
(3)

 .، المرجع نفسه13-10المواد من  
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 اإلجراءات كل وتتخذ ،والتصحر االنجراف وتكافح الغابية الصبغة ذات األراضي باستصالح
 المجاورين السكان لصالح األعمال بترقية تبادر كما ،الغابية الثروة ديمومة تضمن التي

 .(1)المحلية الجماعات مع باالتصال ،للغابات
 لحماية الرامية هدافواأل ،االقتصادي النشاط بين للتوفيق تسعى وكالةال نأ المالحظو 

 .المحلية الجماعات شتراكبإ البيئة
 ثانيا

 النباتات لحماية الوطني المعهد
 ويتمتع ،إداري طابع ذات عمومية مؤسسة النباتات لحماية الوطني المعهد يعتبر
 الصحة لحماية الوطنية السياسة برامج بإعداد ويقوم ،المالي واالستقالل المعنوية بالشخصية

 القوانين تطبيق على ويسهر اختصاصه، مجال في التنظيمية األحكام ويقترح النباتية
 التأشيرات ويسلم الوطني، التراب وداخل الحدود في النباتية بالصحة الخاصة والتنظيمات

 الصحة وزارة في المعنية لالهياك مع بالتعاون النباتية الصحة حماية بمنتجات المتعلقة التقنية
 .(2)العمومية
 والمنتوجات يةالنبات الصحية الحالة وتقييم مراقبة جهاز وضع أيضا يتولى كما 
 من المزروعات يضر ما لكل اإلجبارية المكافحة أعمال ينسقو  الفالحة، ومعدات الزراعية
 في والتقني العلمي الدعم قدموي الوطني، أو الجهوي الطابع ذات األوبئة أو ،للجراد اجتياح
 .(3) الفالحة قطاع في التكوين ومؤسسات والهياكل المزروعات على المحافظة مجال

 أهم أحد لحماية األنفع التدابير نطاق توسيع نحو دوما سعى المعهد أن والمالحظ
 . النباتية الثروة في المتمثل البيئة، عناصر

 
 

                                                           
(1)

 ، المرجع السابق.114-90: من المرسوم التنفيذي رقم، 9 - 1المواد  
(2)

يتضمن تعديل القانون األساسي للمعهد الوطني ، 1993جوان  14، المؤرخ في: 93/139المرسوم التنفيذي رقم:  

 .1993جوان  17، الصادرة في: 41دد ، ج ر، العلحماية النباتات
(3)

 ، المرجع نفسه.11-7مواد ال 
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 الثالث الفرع
 الحيوانات حماية في المتخصصة الهيئات

 ،تجاهله حال يبأ يمكن ال هاما وطبيعيا اقتصاديا رصيدا الحيوانية الثروة تعتبر
همالهو   أصناف حماية على تسهر هياكل عدة على الجزائري المشرع نص لذلك ،(1)ا 

 على تحافظ كما ،المختلفة السالالت بقاء على ةحافظالم وبذلك ،ألليفةوا البرية الحيوانات
 :نذكر الهياكل هذه بين ومن ،البيولوجي التنوع

 والأ
 للصيد األعلى المجلس

 يبدي أنه أدواره منو  (2)74-83 :رقم المرسوم بمقتضى للصيد األعلى المجلس أنشئ
 ،الصيد لممارسة العملية والكيفيات ،وتنميتها الصيدية الثروة لحماية الوطني المخطط في رأيه

 الوزير يطرحها التي المواضيع كل في أيضا رأيه يبدي كما الصيادين، تنظيم على والعمل
 . (3)بالصيد المكلف

 والثروة ،للصيد علىاأل المجلس بالصيد المتعلق 04/07: رقم قانونال مع ثواستحد
 .(4)سبقه عما صالحياته تختلف وال استشاري كمجلس الصيدية

 ثانيا
 الحيوانات لصحة الوطني المعهد

 وتتمتع ،إداري طابع ذات عمومية مؤسسة الحيوانات لصحة  الوطني المعهد يعتبر
 لصحة الوطنية السياسة تنفيذو  بوضع المعهد يقوم ،(5)المالي واالستقالل المعنوية بالشخصية

                                                           
(1)

، المتضمن أصناف الحيوانات غير األليفة المحمية ،1983اوت  20، المؤرخ في: 83/509 ، من المرسوم رقم:2المادة  

 .1983أوت  23، الصادرة  في:  في 35ج ر، العدد 
(2)

، 02ج ر، العدد ، مجلس أعلى للصيديتضمن إنشاء ، 1983جانفي  8، المؤرخ في: 74/ 83رقم: الرئاسي المرسوم  

 .1983جانفي  11الصادرة  في: 
(3)

  ، المرجع نفسه.1،2المادتين  
(4)

 15، الصادرة في: 51 عدد، ج ر، الالمتعلق بالصيد، 2004اوت  14، المؤرخ في: 04/07القانون رقم: ، 48المادة  

   . 2004اوت 
(5)

، 89، ج ر، العدد 1976بر نوفم 04: ، المؤرخ فييتضمن إحداث المعهد الوطني لصحة الحيوانات، 76/90األمر رقم:  

 .1976نوفمبر  07في:الصادرة 
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 وتعميم بمراقبة يقوم ولذلك الحيوانات، لصحة الوقائية البرامج تنفيذ طريق عن الحيوانات
 والمنتجات لماشيةا ألغذية الصحية والمراقبة ،البيطرية الصيدالنية المستحضرات استعمال

 .   (1)الرئيسية بنشاطاتها الملحقة التجارية العمليات إنجاز على ويسهر الحيواني، المنشأ ذات
 ثالثا

 الخفيفة التربيات تنمية معهد
 ويتمتع ،يإدار  طابع ذات عمومية مؤسسة الخفيفة للتربيات التنمية معهد يعتبر
 الدواجن، الطيور، تربية بتنمية المعهد فيكلف ،(2)المالي واالستقالل المعنوية بالشخصية
 يقوم كما الزراعية، للسياسة العامة لألهداف طبقا وغيرها محاروال األسماك، النحل، األرانب،
 التربيات، هذه بأنواع المرتبطة التنظيمية أو التقنية التدابير واقتراح التنمية مخططات بوضع
 تصلةالم التجارية باألعمال يقوم كما ،(3)الحيوانية للصحة الوطني المعهد مع ويتعاون
 .بنشاطه

 رابعا
 األغنام لتربية التنمية معهد

 ويتمتع ،إداري طابع ذات عمومية مؤسسة ماغناأل لتربية الوطني المعهد يعتبر
 لإلنتاج الوطنية السياسة وضع على المعهد يسهر ،(4)المالي واالستقالل المعنوية بالشخصية

 حمالت في الحيوانات لصحة الوطني المعهد مع ويتعاون السالالت، وتحسين األغنام وتربية
 .(5) نشاطه ضمن تندرج التي التجارية العمليات بجميع يقوم كما الماشية، حماية

 
 

                                                           
(1)

 .السابقالمرجع  ،76/90األمر رقم: من  ،7 - 1المواد  
(2)

، 89، ج ر، العدد يتضمن إحداث معهد التنمية للتربيات الخفيفة، 1976نوفمبر  04 ، المؤرخ في:76/91األمر رقم:  

 .1976نوفمبر  07في: الصادرة 
(3)

 المرجع نفسه.، 5 - 1المواد من  
(4)

، 87عدد ال ،، ج ريتضمن إحداث معهد التنمية لتربية الغنم، 1976أكتوبر  23، المؤرخ في: 87-76: مر رقماأل 

 .1976أكتوبر  31صادرة في: ال
(5)

 السابق.، المرجع 76/91رقم: ، من األمر 7 - 1المواد  



 الباب األول:                             الحماية اإلدارية السابقة عن وقوع الضرر البيئي

- 113 - 
 

 خامسا
 األبقار لتربية التنمية معهد

 بالشخصية ويتمتع ،إداري طابع ذات عمومية مؤسسة البقر لتربية التنمية معهد يعتبر
 رابقاأل تربية مجال في الوطنية السياسة وضع على ويسهر ،(1)المالي وباالستقالل المعنوية
 شروط تحسين مجال في بدراسات يقوم كما ،الشأن بهذا والتنظيمية التقنية التدابير واقتراح
 .(2)ينللمرب التقنية المعونة ويقدم لألبقار التناسلي التحسين ويتولى ،التربية

 الثاني المطلب
 الصناعية البيئة لحماية االستشارية الهيئات

 الصناعية، البيئة عناصر حماية عن المسؤولة جهزةاأل كل بتسيير البيئية دارةاإل تهتم
 :ليي فيما نوضحها والتي

 ولاأل  الفرع
 العمرانية التهيئة في المتخصصة الهيئات

 ،اختصاصها مجال حسب العمرانية التهيئة تسيير في المتخصصة هياكلال تعددت
 :ييل ما المثال سبيل على ونذكر بيئة،ال لحماية وضعت التي القوانين تنفيذ على تحرصو 

 والأ
 العمرانية للتهيئة الوطنية الوكالة

 وتعتبر ،277- 80 :رقم المرسوم بموجب العمرانية للتهيئة الوطنية الوكالة تاستحدث
 ولدعم المالي، واالستقالل يةالمعنو  بالشخصية تتمتع ،اقتصادي طابع ذات كيةشار ت مؤسسة
 .(3)إليها وأنشطته أمواله ونقل ،العمرانية للتهيئة الجزائري الصندوق حل تم نشاطها

                                                           
(1)

، 87، ج ر، العدد لبقريتضمن إحداث المعهد التنمية لتربية ا، 1976أكتوبر  29، المؤرخ في: 76/88األمر رقم:  

 .1976أكتوبر  31الصادرة في: 
(2)

 .ع نفسهالمرج، 07 - 1المواد  
(3)

، ج ر، يتضمن إحداث الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، 1980نوفمبر  22، المؤرخ في: 277/ 80المرسوم رقم:  

 .1980نوفمبر  25، الصادرة في: 48العدد 
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 االختيارات لتحقيق الضرورية األدوات بوضع العمرانية للتهيئة الوطنية الوكالة تقومو 
 تلفمخ عبر واالقتصادية التقنية واألشغال الدراسات وتطوير الوطنية، بالسياسة المتعلقة
 المعقول االستعمال بتنظيم تقوم كما الوطن، في المتجانسة االقتصادية والمناطق الجهات
 بالتهيئة الخاصة التوجيهية المخططات وضع طريق عن ،وحمايته المحيط وتطهير للموارد

 وأيضا صناعية، أو/و حضرية منشآت فيها تقام أن يمكن التي المناطق وتحديد العمرانية
 " . …(1)والتاريخي الثقافي والتراث ،والمناظر الطبيعية واألوساط محيط وقاية

 ثانيا
 العمراني واإلنجاز للدراسات الوطني المركز

 طابع تذا تشاركية مؤسسة يعدو  ،العمراني واإلنجاز للدراسات وطني مركز إحداث تم
 للتنمية الوطني المخطط اختيارات توجيهات لتطبيق التقنية، معاييرال وضع يتولى اقتصادي

 المجال في تطبق التي يةوالتنظيم التقنية المعايير يقترح كما ،واالجتماعية االقتصادية
 الصناعية المناطق تهيئة ويتولى المعنية، الوطنية المؤسسات مع باالتصال العمراني
 .(2)وتسييرها

 الثاني الفرع
  الطاقة مجال في المتخصصة الهيئات دور 

 نتج وما ،االقتصادي المجال في ةللطاق الحيوي الدور تبسط هياكل عدة اعتماد تم
 تم لذلك وسالمتها، البيئة على ةالسلبي ثاراآل من تخلو فال ،وانتاجها الطاقة استغالل عن
 :يلي ما ومنها ،الطاقوية الحقول استعمال ترشيد في المتخصصة الهياكل عدادإ

 
 
 

                                                           
(1)

، الصادرة 52، ج ر، العدد والتعميرالمتعلق بالتهيئة العمرانية ، 1990ديسمبر  01، المؤرخ في: 29-90القانون رقم:  

 .1990ديسمبر  02في:  
(2)

يتضمن إحداث المركز الوطني للدراسات واإلنجاز ، 1980نوفمبر  22، المؤرخ في: 80/276: رقمالرئاسي المرسوم  

 .1980نوفمبر  28، الصادرة في: 84 ، ج ر، العددالعمراني
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 والأ
 وترشيدها الطاقة لتطوير الوطنية الوكالة

 ذلك بعد وصدر ،(1) 1985 سنة وترشيدها الطاقة لتطوير ةوطني وكالة أول إنشاء تم
 عمومية مؤسسة أصبحت حيث لها، القانونية الطبيعة عدل الذي 08– 87: رقم المرسوم

 .(2)المالي واالستقالل المعنوية بالشخصية لتتمتع ،وتجاري صناعي طابع اتذ
 تجمع وأصبحت ،73-92 :رقم التنفيذي المرسوم خالل من الوكالة طنشا توسيع تمو 
 بمختلف تتعلق التي تلك السيما ،عملها بميدان الخاصة المعلومات وتوزع وتحفظ وتستغل
 مختلف في الطاقوية وجاتالمنت مختلف استهالك بتحليل تقوم كما الطاقات، أشكال

 االستهالك طرق وتدرس ،الوطنية الطاقوية الحصيلة وتعد واالستعماالت، القطاعات
 .(3)المتناوبة

 ياثان
 المتجددة الطاقات تنمية مركز

 ،العلمي للبحث السامية المحافظة وصاية تحت المتجددة الطاقات تنمية مركز وضع
 ،قطاعات عدة بين مشتركة أو ،قطاعي طابع ذات وطنية عمومية مؤسسة المركز ويعتبر
 ثم ،(4) 521-83 المرسوم من 2 للمادة طبقا المالي اللواالستق المعنوية بالشخصية ويتمتع
 وكذا البحثية البرامج وتنفيذ بوضع المركز ويكلف ،(5) 60-88: رقم المرسوم بموجب أنشئ

 الضوئية، الشمسية طاقة استخدام خالل من الطاقة أنظمة والتكنولوجي، العلمي التطوير
 .البيئية الحيوية طاقةالو  ية،األرض الحرارية وطاقة الحرارية طاقة الرياح، طاقة

                                                           
(1)

، 36، ج ر، العدد يتضمن إنشاء وكالة لتطوير الطاقة وترشيدها، 1985اوت  25، المؤرخ في:  235/ 85المرسوم  

 .1985اوت  28الصادرة في: 
(2)

يعدل الطبيعة القانونية لوكالة تطوير الطاقة وترشيد ، 1987جانفي  06، المؤرخ في: 87/08المرسوم التنفيذي رقم:  

 .1987جانفي  06، الصادرة: 02، ج ر، العدد استعمالها و يعدل تنظيمها
(3)

 06، المؤرخ في: 08-87، يعدل ويتم المرسوم رقم: 1992فيفري  18، المؤرخ في: 92/73المرسوم التنفيذي رقم:  

 . 1992فيفري  21، الصادرة في: 14، ج ر، العدد المتعلق بتنظيم وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها، 1987جانفي 
(4)

يحدد القانون األساسي لمراكز البحث المحدثة لدى ، 1983سبتمبر  10، المؤرخ في: 83/521رقم: الرئاسي المرسوم  

 .1983سبتمبر  13، الصادرة في: 38 ، ج ر، العدداإلدارات المركزية
(5)

، 12ج ر، العدد  تضمن إنشاء مركز تنمية الطاقات المتجددة،ي، 1988مارس  22، المؤرخ في: 88/60المرسوم رقم:  

 .1988مارس  23الصادرة في: 



 الباب األول:                             الحماية اإلدارية السابقة عن وقوع الضرر البيئي

- 116 - 
 

 عن ممثل غياب في مختلفة إدارات عن ممثلين من للمركز التوجيه مجلس يتكونو 
 األخير في ليكون ،التنظيمي طارهإ تحكم قوانين عدة المركز على مر قدو  ،(1)البيئية اإلدارة
 الخدمات تشغيلب المتعلقة للمراسيم ويخضع العلمي، والبحث العالي مالتعلي وزارة شرافإ تحت

   .(2)والتكنولوجي العلمي للبحث المشتركة
 ثالثا

 للطاقة الوطني المجس

 األمد، البعيدة للبالد الطاقوية السياسة متابعة و بتنفيذ  للطاقة الوطني المجلس يكلف
 ويسهر الطاقوي، لالستهالك وطني نموذج بتنفيذ يقوم كما الطاقوي، البالد مستقبل لضمان
 الطاقات إدخال أيضا ويتولى الطاقة، مجال في البالد احتياطات على المحافظة على

 .(3)وتطويرها للتجديد، والقابلة الجديدة،
 إال النظيفة، الطاقات تشجيع في كبيرا دورا يلعب أن للمجلس يمكن اإلطار هذا وفي  
 نص أي غياب في وذلك ستراتيجية،واال االقتصادية بالخيارات مرهونة تبقى المبادرة هذه أن

 خالل من خاصة االقتصادي المنطق تفوق يجسد مما ،بالبيئة االهتمام ضرورة إلى يشير
 .(4)للطاقة الوطني المجلس تشكيلة ضمن البيئة لوزارة ممثل غياب

 الثاني الفرع
 النفايات ومخلفات الكوارث وقوع حالة يف المتدخلة الهيئات

 مركز من كل النفايات ومخلفات الكوارث وقوع حالة يف المتدخلة الهياكل تشمل 
 وسنوضح ،النووية التقنيات مركزو  ،الطاقة أنظمة تنمية مركزو  ،واألمن اإلشعاع من الحماية

 :في منهما كل
                                                           

(1)
يتكون مجلس التوجيه زيادة على المحافظ "..: ، المرجع السابق، على أن60-88 :من المرسوم رقم ،5تنص المادة  

والطاقة والصناعات الكيماوية ومسؤول الهيئة المكلفة وزارة الدفاع الوطني كل من: ممثل السامي للبحث الذي يرأسه 

 . "باستعمال الطاقة وترشيدها والصناعة الثقيلة والخفيفة والتعليم العالي والري والغابات والداخلية
(2)

يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي ، 2012جويلية  21، المؤرخ في: 12/293التنفيذي رقم:  المرسوم 

 . 2012ويلية ج 29، الصادرة في: 44، ج ر، العدد والتكنولوجي وتنظيم سيرها
(3)

، ج ر، العدد 1995أفريل  8المؤرخ في:  يتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،، 95/102المرسوم الرئاسي رقم:  

 .1995افريل  11، الصادرة في: 12
(4)

 .مرجع نفسهال، 04المادة  
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 والأ
 واألمن اإلشعاع من الحماية مركز

 بناءً و  ،(1) 88/54: رقم المرسوم بموجب واألمن اإلشعاع من الحماية مركز إنشاء مت
 ،بالتلوث المتعلقة التقنية لقواعدبا المعنيين والوزراء ،البيئة بحماية المكلف يرالوز  تقرير على

 وزارة من كل عن وممثالً  رئيسا، للبحث السامي المحافظ من للمركز التوجيه مجلس فيتكون
 .(2) والتجارية االجتماعية والشؤون العمومية، والصحة الوطني، والدفاع الداخلية،
 من الحماية ميادين في والتنمية البحث ،واألمن اإلشعاع من الحماية مركز يتولىو 
 متطلبات مع وتكييفها والتقنيات التجهيزات بضبط يقوم كما ،النووي واألمن اإلشعاع

 من واألشخاص للعمال الخارجي التلوث مقدار قياس المركز ويتولى ،الحديثة التكنولوجيا
 . (3) الباطني للتلوث رضينالمع الناس عامة

 أيونية، إلشعاعات مولدة أجهزة أو مصادر تستعمل التي المنشآت رقابة تولىي كما
داراتها المشعة المصادر وتحليل نقل ويتولى  في والمعايير القواعد واقتراح بوضع قومي كما ،وا 
 يقوم حيث علمية باختصاصات يتمتع كما النووي، واألمن اإلشعاع من الحماية ميادين
 .(4) مستواهم وتحسين السامين والتقنين المهندسين بتكوين

 ثانيا
 الطاقة أنظمة تنمية مركز

 ممثلين منو  ،رئيسا السامي المحافظ إلى باإلضافة التوجيه مجلس من المركز يتكون
 ومسؤول والبتروكيماوية، الكيماوية لصناعاتا الطاقة، الثقيلة، والصناعة الدفاع، وزارة عن

 .(5) واستعمالها الطاقة بترشيد المكلفة الهيئة

                                                           
(1)

، ج ر، العدد يتضمن إنشاء مركز الحماية من اإلشعاع واألمن، 1988مارس  22، المؤرخ في: 88/54رقم:  المرسوم 

 .1988مارس  23في: ، الصادرة 12
(2)

 نفسه.،  المرجع 06المادة  
(3)

 المرجع نفسه.، 5-3المواد  
(4)

 .فسهالمرجع ن 
(5) 

، ج ر، يتضمن انشاء مركز تنمية الطاقة، 1988مارس  22، المؤرخ في: 56-88، من المرسوم رقم: 5 - 1المواد 

 . 1988مارس  23، الصادرة  في: 12العدد 
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 إنتاج لتنمية الالزمة العلمي البحث برامج إعداد الطاقة أنظمة تنمية مركز يتولىو 
 حراستها، قيادتها، وتغييرها، الطاقة تحويل طرق لمراقبة الالزمة اآلليات بدراسة ويقوم ،الطاقة

 وتقنين مهندسين تكوين بمهمة يقوم ذلك على وعالوة اإلشعاع، مولدات ويدرس قياسها،و 
 .(1) سامين

 ثالثا
 النووية التقنيات تنمية مركز

 السامي المحافظ من المكون المركز مجلس من النووية التقنيات تنمية مركز يتكون
 الثقافة، الغابات، الري، العمومية، والصحة الفالحة وزارة من كل عن وممثل ،رئيسا للبحث

 . (2)اليالع والتعليم الثقيلة، الصناعة السياحة،
 بإنتاج الخاصة الميادين في والتكنولوجية العلمية والتنمية بالبحث المركز يقومو 
 والتكنولوجيا األساسية النووية والفيزياء النووية اإلشعاعاتو  وتطبيقاتها، المشعة النظائر
 علم قطاع وفي ،والثقافة والري والطب والصناعة الزراعة قطاعات في وتطبيقها الحيوية،
 .(3) األثريات

 رابعا
 للنفايات الوطنية الوكالة

 تطوير همهاأ مهام، ةعد لها وأوكلت 2003 سنة للنفايات الوطنية الوكالة تُأنشأ
 الالزمة المساعدات كل وتقديم تصنيعها، بإعادة وتنميتها ومعالجتها النفايات لفرز النشاطات

 . (4)المحلي المستوى على النفايات لتسيير
 كان إذا ضارة وتعتبر ،غازية أو سائلة، أو جامدة، الضارة النفايات تكون أن ويمكن

 تلويثا تحدث أو بالنبات، أو بالحيوان، أو التربة، أو باإلنسان الضرر لحاقإ شأنها من
                                                           

(1)
 المرجع السابق. ،56-88: المرسوم رقممن ، 5-1المواد  

(2)
، ج ر، مركز التقنيات النووية ينظم انشاء، 1988مارس  22، المؤرخ في: 59-88م رقم: ، من المرسو5 – 2المواد  

 . 1988مارس  23، الصادرة  في: 12العدد 
 (3)

 . المرجع نفسه 
 (4)

مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر،  ) آليات حماية البيئة في الجزائر(،مسعود عمارنة،   

 . 391ص ، 2013، ماي 09، الجزائر، العدد بسكرة
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 كل عن المنبعثة أو الناجمة، مخلفاتوال الفضالت هي الضارة فالنفايات المياه، أو بالهواء
 كالرصاص، الخطرة المواد من أي على وتحتوي استعمال، أو تحويل أو نتاج،إ عملية
 .(1)وغيرها...البترول تكرير رواسب الزئبق،
 والتنمية للبيئة الوطني المرصد ستحدثأُ  متخصصة هياكل من اهذكرن لما ضافةإ

 الرصد شبكات وضع مهمة له وكلتوأ ،02/115: رقم التنفيذي القرار بموجب المستدامة
 ومعالجتها ،حصائيواإل ،تقنيال ،العلمي الصعيد على البيئية المعلومات وجمع التلوث وقياس

 . (2)وتوزيعها عدادهاوا  
 القطاعات بعض تسيير  على قدراأل هي للبيئة االستشارية اإلدارة نأ نجد سبق مما
 من ءً سوا المركزية، اإلدارة تنظيمها في قصرت التي القطاعات يضاوأ ،والدقيقة الحساسة
 أن غير ،موضوعية بدراسات القيام أو ،آراء إبداء أو حلول قتراحال والفنية العلمية الناحية

 البيئة سالمة يخص فيما ،النهائية داريةاإل القرارات تخاذوا الرقابة سلطة لها خيرةاأل هذه
 غير تبقى ذلك رغمو  ،المتخصصة االستشارية الهياكل من المسندة التقنية بالقواعد ستعانةواال

 .استشارتها على مجبرة ماهي بقدر تراحاتهاواق آرائها باتباع ملزمة
 الثالث المبحث

 البيئة حماية في المحلية اإلدارة دور
 تسيير مجال في ريادي بدور اتقومف ،(3)والوالية البلدية من المحلية الجماعات تتشكل 
 بمناسبة البيئية، القواعد وتجسيد لتنفيذ أداة تمثل زةاألجه هذه وأن خاصة البيئة، وحماية
 كل اختصاصات مجمل إلى سنتعرض البيئة حماية في والبلدية الوالية من كل دور عرض
 البيئة حماية في( ولاأل المطلب)  الوالية اختصاصات أولهما في نعالج مطلبين، في منهما
 . (الثاني بالمطل)  البيئة حماية في البلدية دور ثانيهما وفي
  

                                                           
 (1)

، 01ط ،-دراسة في القانون المقارن –الجديد في الترخيص الصناعي والبيئي والمواصفات القياسية  نعيم مغبغب، 

 . 133ص ،  2006بي الحقوقية، بيروت، لبنان، ات الحلمنشور
 (2)

 .391ص  المرجع نفسه، 
(3)

 المرجع السابق.، 01-16: ، من القانون رقم16المادة  
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 األول المطلب
 البيئة حماية مجال في الوالية صالحيات

 الوالي من كل في المتمثلتان هاهيئتا به تقوم بما البيئة حماية في الوالية دور يرتبط
 ،البيئة حماية مجال في لواليةا اتصالحي في حثسنب وعليه ،(1)ئيالوال لشعبيا والمجلس

 .الوالي صالحيات ثم ،الوالئي لشعبيا المجلس اختصاصات خالل من
 األول الفرع

 البيئة حماية في الوالئي الشعبي المجلس دور
 المجلس مهام صميم من البيئة حماية نأ نجد 07-12: رقم لواليةا قانون لىإ استنادا 
 البيئة، وحماية والنظافة الصحة بمسائل صةمخت دائمة والئية لجنة وجودب الوالئي، الشعبي

 الشعبي المجلس عضاءأ المطلقة باألغلبية عليها يصادق مداولة طريق عن تتشكلو 
 وأ مصلحة ألي كتابية سئلةأ توجيه تولىوت عليه، وتصادق الداخلي نظامها تعدو  ،(2)الوالئي
 يتجاوز ال جلأ في عليها بالرد ويلزم الوالية، إقليم في نشاطها قطاع كان مهما ،مديرية
 بأحد عالقة لها التي االختصاصات بعض على الوالية قانون نص كما ،(3)يوما عشر خمسة

  :يلي ما منها نذكر ،البيئة قطاعات
 والأ
 العمرانية التنمية

 الشعبي المجلس مشاركة لىع 07-12: رقم الوالية قانون من 78 المادة تنص
 الوالية أجهزة إعداده تتولى والذي تطبيقه، ومراقبة العمرانية التهيئة مخطط تحديد في الوالئي

 يتولى كما ،(4) العمرانية للتهيئة الوطنية السياسة رسمتها التي واألهداف التوجيهات إطار في

                                                           
(1)

 .المرجع السابق، 07-12، من القانون رقم: 02المادة  
(2)

 .المرجع نفسه، 34المادة  
(3)

 .، المرجع نفسه37المادة  
(4)

بلدية و الوالية و اختصاصاتهما في قطاع يحدد صالحيات ال،  1981ديسمبر  26، المؤرخ في: 81/380المرسوم رقم:  

 . 1981ديسمبر  29، الصادرة في: 52، ج ر، العدد التخطيط و التهيئة العمرانية
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 اعتمادا الوالية في التنمية مخططات تكفل التي االقتراحات كل تقديم لوالئيا الشعبي المجلس
  .(1)لالمجا هذا في تدخل التي والتنظيمات القوانين على

 قراراتال اتخاذ في التام باالستقالل يتمتع ال الوالئي الشعبي المجلس نبأ هنا ننوه
 على الوالي مصادقة بأخذ ملزم فالمجلس العمراني، المجال في ويةالتنم التوسعة تحقيق بشان
 المجلس الوالي يعلم كذلك جهة، من هذا للتنفيذ قابلة التهمداو  لتصبح االعتبار بعين قراراته
 .(2)قليماإل بتهيئة المتعلقة والوطنية المحلية النشاطات بكل

  ثانيا
 الفالحية التنمية 

 حماية إلى ترمي التي العمليات لكل والتجسيد بالمبادرة الوالئي الشعبي المجلس يقوم
 ،الطبيعية واآلفات الكوارث من الوقاية تدابير تشجيع يتولى كما الفالحية، ألراضيا وترقية
 كما وحمايتها، الغابية األمالك تنمية إلى يرمي عمل بكل الوالئي الشعبي المجلس ويبادر
 وتشجيع ،الصحية الوقاية أعمال بتطبيق الحيوانية الصحة مجال في المتفشية األوبئة يكافح
 الشعبية المجالس مع بالتنسيق االستهالك ومواد الصحة وحفظ راقبةلم هياكل إنشاء
 . (3)البلدية

 ثالثا
 الثقافية التنمية 

 تحفظ التي الثقافية الهياكل نشاءإ في مباشرة بصفة الوالئي الشعبي المجلس يساهم
 جمعيات أو ،أخرى بلديات مع التنسيقية التجمعاتو  البرامج عدادوا   للوالية، التاريخي التراث
 األعمال كل لتطوير المؤهلة البشرية دربالكوا االستعانة صالحية وله المجال، هذا في تنشط
 تشجيع يضاأ والتاريخي، الفني الثقافي، تراثال لتثمين معاصرة تقنيات حداثإ إلى الرامية

 .(4)لسياحيا االستثمار
                                                           

(1)
 . ، المرجع السابق07-12رقم:  ، من القانون79المادة  

(2)
 . ، المرجع نفسه78/2المادة  

(3)
  المرجع نفسه.، 87-84المواد  

(4)
 .، المرجع نفسه99-97المواد  
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 الثاني الفرع
 البيئة حماية في الوالي اختصاصات 

 قانون يتعرض ولم ،الوالية في دارياإل للهيكل المشكلتين الهيئتين أحد الوالي يعتبر
 عن صراحة اإلفصاح ودون واضحة، بصورة البيئة مجال في اختصاصاته تحديد إلى الوالية
 في اختصاصه عن البحث يمكننا أنه إال البيئة، وحماية التنمية بين التوازن إجراء في دوره
 :يلي ما منها وتنظيمات قوانين في المجال هذا

 والأ
 الطبيعة بحماية متعلقة ختصاصاتا 

 اختصاصات وله ،فيها عين التي الوالية تراب كامل عن االول المسؤول الوالي يعتبر
 الوطنية الحظائر وحماية إنشاء منها عدة؛ تمجاال في استشارية طبيعة ذات ماهي منها

ذا الطبيعية، والمحميات  المكلف الوزير فإن عدة واليات تراب يهم التصنيف مشروع كان وا 
 في عمومي تحقيق بفتح فيه يأمر قرارا الوالي يتخذ حيث ،(1)لذلك مركزيا واليا يعين ةبالبيئ

 ،(3)للتحقيق المعروض المشروع على المالحظات لتسجيل أجال ويحدد ،(2)التصنيف مشروع
 وما ،العمومي بالتحقيق المتعلقة الوثائق على يشتمل الذي الملف المركزي الوالي يرفع أخيراو 

 .  (4)المكلف الوزير إلى ومعارضات، وموافقات آراء من عليه تحصل
 العاط بعد له يجوز إذ الصيد؛ كتنظيم الحيوانية بالثروة االهتمام الوالي يتولى كما

 أنواع من نوع أي صيد اختتام تاريخ يقدم أو ،االفتتاح يؤخر أن بالصيد المكلفة الوزارة
 الثروة على المحافظة ميدان في الوالي ويساعد منه، جزء أو البلدية تراب كل في الحيوانات

                                                           
(1)

المحدد لقواعد تصنيف الحظائر الوطنية ، 1987جوان  16المؤرخ في: ، 143-87، من المرسوم رقم: 06المادة  

 .1987جوان  17، الصادرة في: 25ج ر، العدد  ،والمحميات الطبيعية و يضبط كيفياته
(2)

 .المرجع السابق ،143-87، من المرسوم رقم:08المادة  
(3)

 .، المرجع نفسه10المادة  
(4)

 ، المرجع نفسه.15، 12المادتين  
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 تنمية مجال في والتدابير البرامج تنفذ التي للغابات الوالئية المحافظة( الصيدية) القنصية
 .(1)وحمايتها الصيدية الثروة

 رخص بمنح يتعلق فيما إقليميا، المختص الوالي بالبيئة المكلفة اإلدارة تستشير كما
 بالحمى اناتالحيو  إصابة حال وفي ،(2)ليفةاأل غير حيوانات تحوز التي للمؤسسات قبلية

 كل بذبح اقرارً  الوالي يصدر ،-الوالية مفتش - البيطري الطبيب قبل من وتثبيتها القالعية،
 .(3)بالعدوى والمصابة المريضة الحيوانات

 في النار استعمال فترة تأخير أو تقديم صالحية فله ،النباتية بالثروة الوالي ويهتم
 من الوقاية موسم طوال له ويمكن ،قربها أو الوطنية الغابية األمالك داخل الواقعة المساكن
 والكهرباء المحروقات أنابيب بمد المكلفة الهيئات على يجب كما ومكافحتها، الحرائق

 خطر على تنطوي التي والتجهيزات باألشغال المعني الوالي يعلموا أن واستغاللها، سييرهاوت
 . (4)الحريق

 رة،والمباد الحماية وهياكل المنشآت إنجاز على الوالي يسهر المياه قطاع خصي وفيما
 المائية الطبقات بصعود المهددة المناطق في قليمهإ سكان لكل الوقائية التدابير كل واتخاذ
 . (5)الجوفية

 تتولى للغابات الوالئية المحافظة منها ومديريات نلجا عدة تسانده الوالي نبأ هنا ننوه
دارتها الغابية الثروة تطوير  عمليات وتراقب وتنظم الغابية، المنتوجات استغالل تراقب كما ،وا 

                                                           
(1)

يحدد ن إنشاء محافظة والئية للغابات ويتضم، 1995أكتوبر  25، المؤرخ في: 95/333: تنفيذي رقمالمرسوم ال 

 .1995أكتوبر  29، الصادرة في: 64، ج ر، العدد تنظيمها وعملها
(2)

المحدد لشروط منح الرخص لفتح مؤسسات تحوز ، 1995أكتوبر  18، المؤرخ في: 95/321المرسوم التنفيذي رقم:  

 .1995اكتوبر  22، الصادرة في:62ج ر، العدد كيفياتها،  حيوانات غير أليفة ويضبط 
(3)

ج ر، العدد  ،المتعلق بالشرطة الصحية للحيوانات، 1972مارس  21، المؤرخ في: 72/55الرئاسي رقم: المرسوم  

 .1972رس ما 28، الصادرة في: 25
(4)

فيفري  10ي: ، المؤرخ فما جاورها من الحرائقوقاية األمالك الغابية الوطنية والمتعلق ب، 87/44المرسوم رقم:  

 .1987فيفري  11، الصادرة في: 07، ج ر، العدد  1987
(5)

 .، المرجع السابق05/12 :، من القانون رقم55المادة  
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 الساريين والتنظيم التشريع تطبيق على وتسهر الطفيلية، واألمراض الغابات حرائق من الوقاية
 . (1)الغابية الشرطة مجال في الغابات ةإدار  تدخل وتنظم الغابي، الميدان في

 على خرىوأ ،يضاأ المياه طريق عن المتنقلة األمراض لمكافحة والئية لجان نجد كما
 سنوي عمل برنامج إعداد تتولىو  ،الوالي رئاسة تحت كلها نشطت والبلديات الدوائر مستوى
 .(2)المياه عبر المتنقلة األمراض لمكافحة

 ثانيا
 النفايات ثارآ مكافحة في الوالي صاصاتختإ 

 يتلقى الذي ،بالبيئة المكلف الوزير من إشعار بعد عمومي تحقيق جراءإ للوالي يخول
 إنتاج وحدات اختصاصه دائرة في توجد الذي الوالي يبادر كما ،(3)الغمر رخص طلبات
 ال أن الوالي وعلى فيها، تحزن أو تجمع التي أو تجمع التي أو ،غمرها المراد النفايات
 تتمثل والتي الغمر، رخص طلبات بشأن المتمثلة والمالحظات لآلراء المحددة اآلجال يتجاوز

 .(4)أشهر( 03) ثالثة في
ذا  إقليميا المختص الوالي فعلى السكان صحة على خطرا ويشكل كبيرا التلوث كان وا 

 التلوث مجال ففي الخطر، يوقف أن تنفيذها شأن من التي الالزمة التدابير كل يتخذ أن
 تمثل التي للتجهيزات مستغل كل بإنذار ،-البيئة مفتش تقرير على بناء -الوالي يقوم الجوي
 التدابير كل ليتخذ العمومية، الصحة على أو ،ومالءمته وسالمته الجوار أمن على خطرا

زالتها؛ والمساوئ الخطر إلنهاء الالزمة  إعالن يمكن المحددة اآلجال في يمتثل لم إذا و وا 

                                                           
(1)

المرجع ، ات ويحدد تنظيمها وعملهاــة للغابــــظة والئيــــتضمن إنشاء محافالم، 95/333المرسوم التنفيذي رقم:  

 .السابق
(2)

تضمن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة األمراض المتنقلة عن الم، 1996ماي  26 :، المؤرخ فيقرار وزاري مشترك 

    .المرجع السابق، طريق المياه و تنظيمها و تسييرها
(3)

، ج زالتهاعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإالمت، 12/12/2001المؤرخ في: ، 01/19، من القانون رقم: 03/15المادة 

" كل عمليات رمي النفايات في الوسط ، تؤكد على أن غمر النفايات هو: 15/12/2001درة في: ، الصا77لعددر، ا

 .  المائي"
(4)

المتضمن تحديد شروط قيام السفن والطائرات بغمر ، 1988نوفمبر  05، المؤرخ في: 88/228الرئاسي رقم: المرسوم  

 .1988نوفمبر  09ادرة في: ، الص46 العددج ر،  النفايات التي من شأنها أن تلوث البحر و إجراءات ذلك،
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 بالمتابعات المساس دون البيئة، مفتش تقرير على بناء الوالي من بقرار المؤقت قيفالتو 
 .(1) قضائيةال

 تقرير على بناء البحر في واإلنقاذ الحراسة في المختص العمليات مركز يقوم كما 
 تل  لجنة ورئيس إقليميا المختص الوالي بإعالم وضررها، الكارثة لخطورة تبعاو  ،االستطالع

 الالزمة التدابير باتخاذ منهم واحد كل ومليق المعني، البحر تل لجنة ورئيس الوطنية، البحر
 . (2)الحادثة لمواجهة

 ،الصناعية المناطق إدارة هياكل تسيير على اإلشراف في يضاأ الوالي دور ويظهر
 الطرق ونظافة ،الصناعي األمن مجال في اإلدارية الشرطة تنظيمات تطبيق تتولى والتي

 التدخالت تنظيم مخططات بإعداد (3)المختلفة الحرائق تلوث لمحاربة ينشط كما والمنشآت،
 .المدنية الحماية مصالح مع باالشتراك الوالية في (4)واإلسعافات

  ثالثا
 العمرانية التهيئة مجال في الوالي اختصاصات

 بالتهيئة المتعلقة األعمال على والموافقة ،المداوالت كل على بالمصادقة الوالي يقوم
 الثقافي التراث كحماية اختصاصه، دائرة ضمن الواقعة لبلدياتا أقاليم على العمرانية
 توضع ،المعمارية بالهندسة مكلفة استشارية والئية لجنة بإحداث ،عليه والحفاظ المعماري

 .(5) الوالي سلطة تحت

                                                           
(1)

لدخان والغاز ينظم إفراز ا، 1993جويلية  10: ، المؤرخ في93/165من المرسوم التنفيذي رقم: ، 06،07المادتين  

 .1993جويلية  14، الصادرة في: 46ج ر، العدد ، الجسيمات الصلبة في الجووالغبار والروائح و
(2)

 المرجع السابق.، 290-95رقم: الرئاسي ، من المرسوم 14المادة  
(3)

، 10، ج ر، العدد المتعلق بإدارة المناطق الصناعية، 1984مارس  03ؤرخ في: ، الم55-84المرسوم التنفيذي رقم:  

 . 1984مارس  6الصادرة في: 
(4)

تنفيذها عند المحدد لشروط تنظيم التدخالت واإلسعافات و، 1985اوت  25، المؤرخ في: 231-85المرسوم رقم:  

 .1985اوت 27، الصادرة في:36، العدد ج ر يحدد كيفيات ذلك، وقوع الكوارث كما
(5)

التعمير تنظيم لجنة الهندسة المعمارية و المتضمن، 1995نوفمبر  15، المؤرخ في: 370-95المرسوم التنفيذي رقم:  

 .1995نوفمبر  19، الصادرة في: 70، ج ر، العدد عملهاوالبيئة والمبنية في الوالية و
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 وتطوير ،العمرانية التهيئة برامج (1)العمرانية والتهيئة التخطيط مديرية مصالح وتنظم 
 داخل التوازن وسائل حوتقتر  ،وتحليلها واالقتصادية، اإلحصائية المعلومات جمع أدوات
 .العمرانية التهيئة مجال في الواليات بين ما التنسيقو  الوالية،

  الثاني المطلب
 البيئة حماية في لبلديةا اختصاصات 

 مهمة عاتقها على يقع لذلك الالمركزي للتنظيم األساسي القاعدي الهيكل البلدية تعتبر 
 المركزية سياسة لبعث مؤشر أول فهي ،(2)البيئة حماية مجال في وطنية سياسة كل إنجاح
 في خاصة بصفة تساهم حيث مركزيا، تسييرها كان بعدما ،وتسييرها البيئة حماية مجال في

 دراسة وجب ذلك على التعرف وألجل البيئة، مجاالت جميع في ةالتنمي وتحقيق ،قليماإل تهيئة
 . البلدية قانون تطور خالل من البيئة حماية مجال في البلدية اختصاصات تطور

 لىإ الحاجة غياب االستعمار تركه الذي الدمار عقب الجزائري التشريع عرف فقد 
 مركزا (3) 1967 لسنة بلديال القانون نصوص فنجد حمايتها، ضرورةو  البيئة مفهوم تبلور
 تكن لم التي البيئة حماية على النص دون ،للبلدية التنموي الخيار واستراتيجية أهمية على
 في البلدية دور تعزيز على نص قد 1990 لسنة ديةالبل قانون نأ غير ،أولوياتها من

 بـصرف تتكفل البلدية نأ على منه 107،108 المادتين فأكدت البيئة، سالمة على ةالمحافظ
 المعدية، األمراض ناقالت مكافحةو  الحضرية، الجامدة النفاياتو  ،القذرة المياه ومعالجة

 ارــإط نــوتحسي ،راءــالخض اتـاحالمس وصيانة وتوسيع البيئة، وحماية التلوث مكافحةو 
 .(4)اةــالحي

                                                           
(1)

دد لقواعد تنظيم مصالح التخطيط والتهيئة المح، 1991فيفري  16، المؤرخ في: 42-91التنفيذي رقم: المرسوم  

 .1991فيفري  20، الصادرة في:  08، ج ر، العدد عملهاالية والعمرانية في الو
(2)

، 37، ج ر، العدد المتضمن القانون البلدي،  2011جوان  22، المؤرخ في: 10 -11، من القانون رقم: 02ادة الم 

زية، ومكان لممارسة قليمية لالمرك، والتي تنص على أن : "البلدية هي القاعدة اإل2011جويلية  03 رة في:الصاد

 . المواطنة..."
(3)

جانفي   18في:  ، الصادرة06، ج ر، العدد يتضمن القانون البلدي، 1967جانفي   18، المؤرخ في: 24-67األمر رقم:  

1967  . 
(4)

أفريل  11، الصادرة في: 15 العدد، ج ر، المتعلق بالبلدية، 1990أفريل  07، المؤرخ في: 08-90القانون رقم:  

1990.  
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 تحت البلدي الشعبي المجلس رئيس نأ على اؤكدم 2011 لسنة البلدية قانون وجاء
 العمومية، النظافة وعلى ،العموميين واألمن النظام على لحفاظا بصالحية يتمتع الوالي سلطة

 الثقافي التراث مايةح يضاأو  ،وتشييدها واألمالك األشخاص سالمة على المحافظةو 
 واألوبئة ،المعدية األمراض تفشي لمنع والتدابير حتياطاتاال كل خذأ إلى إضافة والتاريخي،
 :يلي فيما ذلك حيوضت سنتولىو  ،(1)الغذائية المواد وسالمة

 ولاأل  عالفر 
 الحضرية النفايات جمع في البلدية اختصاص

 تنظيم على السهر  خالل من المحليين للسكان العمومية الصحة حفظ البلدية تتولى 
حراق المزابل  أيضا تتلخص كما لذلك، الرامية اإلجراءات كل واتخاذ ،ومعالجتها القمامة وا 

 التطهير بعمليات القيام مع المعدية،و  الوبائية األمراض مكافحة في البلدية اختصاصات
 .(2)منتظمة بصفة القمامة وجمع

 ،الحضرية الصلبة النفايات جمع مصلحة تنظيم البلدي الشعبي المجلس يتولى كما
 كنس مثل التنظيف عن الناجمة المنتوجات الجماعية، أو الفردية المنزلية األزبال تضم التي

 ،الحديدية والخردة ،الضخمة كاألشياء السكان تضايق التي الفضالت وتنقيتها، المجاري
 والبقايا والحزم اللف ومواد التجارية النفايات الهالكة، السيارات وهياكل ،واألنقاض ،والحصى
 .(3)التجارية األعمال عن المتولدة األخرى
 السكانية الكثافة بحسب المنزلية النفايات جمع أوقات تنظيم الشعبي المجلس يتولىو 
 أخضعها التي النفايات فأصنا بعض اختصاصه ضمن تدخل وال السكنية، للتجمعات

                                                           
(1)

 .، المرجع السابق10-11من القانون رقم: ، 88المادة  
(2)

المتعلق بصالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي ، 1981أكتوبر  10، المؤرخ في: 267-81رقم: الرئاسي المرسوم  

 .1981كتوبر أ 10، الصادرة في: 41، ج ر، العدد طمأنينة العموميةفيما يخص طرق النقاوة و ال
(3)

 ، المرجع السابق.01/19 القانون رقم:من ، 38المادة  

جمع النفايات الصلبة يحدد شروط التنظيف و، 1984ديسمبر  15المؤرخ في: ، 378 -84الرئاسي رقم: المرسوم أيضا 

 .1984ديسمبر  16، الصادرة في: 66 ، ج ر، العددالحضرية و معالجتها
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وتكون موضوع  ،ويخرج من اختصاص المجلس الشعبي البلدي ،خاصة لنصوص المشرع
 .(1)الصناعية، النفايات اإلشعاعية...تنظيم خاص: النفايات 

 معالجة تتولى مؤسسات مع اتفاقيات إبرام في البلدي الشعبي المجلس يختص كما  
 النموذجية االتفاقيات في المحددة لألسعار وفقا صالحة، لجعلها بجمعها قام التي النفايات

 النفايات بمعالجة الخاصة تللمنشآ الرخص تمنح كما ،مشترك وزاري بقرار تحدد التي
 إدارة استشارة بعد البلدي الشعبي المجلس لرئيس كنيمو  ،(2)تفريغها مواقع دوتحدي ،الهامدة
 . (3)الوطنية الغابية األمالك في والردوم األوساخ بتفريغ يرخص أن الغابات

ذا  من يتولى ،النفايات لمعالجة شريك إيجاد من البلدي الشعبي المجلس يتمكن لم وا 
 عليها المنصوص البيئية التدابير مراعاة مع ،الحضرية الصلبة النفايات معالجة نفسه تلقاء
 .(4)هب المعمول التنظيم إطار في

 ما كل لجرد شابهها وما المنزلية لنفاياتا لتسيير بلدي مخطط يضاأ البلدية تنشئ كما
 في المتوفرة والقدرات الحاجات في نظرالوب ،(5)وخصائصها مكوناتها بتحديد بها يتعلق
 منشآت نجازإ إمكانية ودراسة ،أكثر أو بلديتين بين المشتركة المنشآت ىلد النفايات معالجة
 والمالية صاديةاالقت مكانياتاإل مراعاة مع ،وفرزها ونقلها النفايات بجمع خاصة جديدة
  . (6)لتطبيقها الالزمة

 الثاني الفرع
 العمومية ماكناأل في الصحة على الحفاظ في البلدية ختصاصا

 ومكاتب البيئة وحماية امةالع والنظافة للصحة دائمة بلجنة تستعين البلدية نبأ ننوه

                                                           
(1)

 .المرجع السابق، 378 -84المرسوم الرئاسي رقم: ، من 03المادة  

 سابق.المرجع ال، 01/19 القانون رقم: ، من31يضا المادة أ
(2)

  .، المرجع نفسه01/19 القانون رقم: من، 42المادة  
(3)

، 26، ج ر، العدد من النظام العام للغاباتيتض، 1984جوان  23، المؤرخ في: 12-84، من المرسوم رقم: 24المادة  

 . 1984جوان  26الصادرة في: 
(4)

 . نفسه المرجع، 32المادة  

 فتيت، التسميد، والحرق.، مزبلة التسميد، مزبلة التزبلة المحروسة، المزبلة المراقبةنجد أسلوب الموفي هذا الصدد 

 ، المرجع السابق . 84/378، من المرسوم رقم:  28 - 23نظر لـ: المواد للتوسع أ
(5)

 . المرجع السابق ،01/19 ، من القانون رقم:29المادة  
(6)

 . ، المرجع نفسه30المادة  



 الباب األول:                             الحماية اإلدارية السابقة عن وقوع الضرر البيئي

- 129 - 
 

 المكاتب وتتكون البلدية، رئيس تصرف تحت وتوضع ،البلديةب الصحة لحفظ متخصصة 
 مساعد كذلك الحيوانية والصحة الفالحة في يضاأ ،والبيئة العمومية الصحة في تقنيين من

 .(1)النوعية لمراقبة
 في والنقاوة الصحة لحفظ الرامية التدابير كل واقتراح دراسة في المكتب تصويخ

  المتنقلة، األمراض مكافحة برامج يعد كما العمومية، واألماكن المؤسسات أنواع جميع
 ويراقب واإلبادة، التطهير عمليات وتنفيذ الضارة، الحيوانات ومحاربة األمراض وناقالت
 الحضرية، الصلبة والنفايات المستعملة، المياه جمع شروط يراعيو  للماء، البكتيرية النوعية

 .(2)إلخ...ومعالجتها وتصريفها
 ثالثال الفرع

 الطبيعة حماية مجال في البلدية اختصاص 
 الصدد هذا وفي ،ثارهاوآ طبيعةال حماية في البلدية دور على الجزائري المشرع نص

 العناية تطور على كدأو  ،(3)الغابات مجال في الختصاصاتها المنظم المرسوم فنجد
 قصد الترفيه غابات تهيئة على تعمل كما ،الحضرية المراكز داخل الخضراء المساحاتب

 جمعيات بتنشيط والنباتات، الحيوانات ووقاية المواطنون فيها يعيش التي ئةالبي تحسين
 .(4)التصحرو  االنجراف مكافحة برامج بإنجاز متقو  كما رقابتها، تحت تعمل مختصة

 الحريق أخطار من وقايةلل الالزمة التدابير كل اتخاذ البلدية رئيس على يجب كما
 تفريغ أي يمنع أنه ذلك ،(5)الوطنية الغابية األمالك داخل الواقعة المزابل عن الناجمة

                                                           
(1)

 .، المرجع السابق10/ 11، من القانون رقم: 31المادة  
(2)

، 08، ج ر، العدد متعلق بحماية الصحة و ترقيتها، 1985فيفري  16، المؤرخ في: 85/05، من القانون رقم: 29المادة  

 .1985فيفري  17الصادرة في: 

، ج ر، العدد يتضمن إنشاء مكاتب لحفظ الصحة البلدية، 1987جوان  30: ، المؤرخ في146-87أيضا المرسوم رقم: 

لية والجماعات تنشأ مكاتب حفظ الصحة البلدية بقرار مشترك بين وزير الداخحيث ، 1987جويلية  01، الصادرة في: 27

لبلديات التي يفوق عدد سكانها ، ووزير الصحة العمومية ، ووزير البيئة، بناء على اقتراح من الوالة في االمحلية، والمالية

 نسمة. 20.000
(3)

المحدد لصالحيات البلدية و الوالية و اختصاصاتهما في ، 1981ديسمبر  26: ، المؤرخ في387-81مرسوم رقم: ال 

 .1981ديسمبر  29، الصادرة في: 52. ج ر، العدد قطاع الغابات و استصالح األراضي
(4)

 المرجع السابق.، 12-84، من القانون رقم: 29، 24المادتين  
(5)

وقاية األمالك الغابية يتعلق ب، 1987فبراير  10، المؤرخ في: 44-87رقم: الرئاسي مرسوم المن ، 14،15المادتين  

 .   1987 فيفري 11، الصادرة في: 07ج ر، العدد ، ما جاورها من الحرائقالوطنية و
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 يمكن أنه  على ،حرائق تسبب أن شأنها من التي الغابية، األمالك داخل الردوم و لألوساخ
 إدارة استشارة بعد بلديال الشعبي المجلس رئيس قبل من التفريغات ببعض الترخيص
 داخل لخشبا لتخزين مساحة أو حظيرة أو كوخ أو خيمة أي إقامة يجوز وال الغابات،
 الجماعات تلتزم كما اإلتالف، و الحرائق من الغابات على حفاظا وذلك الغابية، األمالك
 التي والمقاييس الشروط ضمن ومحاربتها النباتات، متلفات من الوقاية عمليات بتنفيذ المحلية
 .(1) النباتية بالصحة المتعلق القانون يحددها

 يخص فيما مسبق استشاري باختصاص يضاأ البلدي الشعبي المجلس يتمتعو   
 إلى ،(2)اختصاصها دائرة ضمن تقع التي الطبيعية والمحميات ،الوطنية الحظائر تصنيف
 ،(3)واستصالحها الطبيعية األماكن حماية عليه ،السياحي المجال ترقية في دوره جانب
 أي من ائيالم الطبيعي الوسط بحماية المتعلق التنظيم تطبيق على أيضا ،البلدية وتسهر
 المياه تطهير شبكات إنشاء البلدية تتولى كما وصناعية؛ حضرية روافد أو ،ملوث صرف
 .(4)الوسخة

 الرابع الفرع
 الثقافي التراث حماية في البلدية اختصاص

 دائرة ضمن يقع وطنية أهمية ذي ثقافي ممتلك أي تسجيل طلب في البلدية تختص
 الثقافي بالتراث الخاصة لوقائيةا اإلجراءات بتطبيق التسجيل هذا يسمح إذ اختصاصاتها،

 .   (5)السارية والتنظيمات القوانين ضمن المنصوص

                                                           
(1)

، 32، ج ر، العدد المتعلق بحماية الصحة النباتية، 1987اوت  01 :المؤرخ في، 17-87 :من القانون رقم، 32ة الماد 

 .1987أوت  05الصادرة في: 
(2)

د قواعد تصنيف المتضمن تحدي، 1987 جوان 16: ، المؤرخ في143-87رقم: الرئاسي المرسوم  ، من11 - 04المواد  

 .1987جوان  17، الصادرة  في: 25، ج ر، العدد كيفياته المحميات الطبيعية ويضبط الحظائر الوطنية و
(3)

المتضمن تحديد صالحيات البلدية ، 1981ديسمبر 26، المؤرخ في 372-81، من المرسوم رقم:8، 4، 3المواد  

 .  1981ديسمبر  29، الصادرة في: 52، ج ر، العدد اختصاصاتها في القطاع السياحيوالوالية و
(4)

المتضمن تحديد صالحيات البلدية والوالية واختصاصاتها ، 1981ديسمبر  26، المؤرخ في: 379-81المرسوم رقم:  

 .1981ديسمبر  29في: ، الصادرة 52ج ر، العدد  في قطاع المياه،
(5)

 16، الصادرة في: 44، ج ر، العدد متعلق بحماية التراث الثقافي، 1998جوان  15، المؤرخ في: 04-98نون رقم: القا 

 .1998جوان 
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 يتعلق فيما واسعة بصالحيات تتمتع المحلية الجماعات أن نجد سبق ما خالل من
 تحديد: هما نأساسيي شرطين على بذلك قيامها خالل من البيئة، من متعددة مجاالت بحماية

 هذه لتفعيل المحلية الجماعات عمل طريقة وتحديد ،البيئة حمايةب الصلة ذات المجاالت
 من تمنعها -التخصص غياب من نابعة- تقنية عوائق لعدة تتعرض هانأ غير ،(1)الحماية
 واتخاذ ،وحدها ضبطها البلدية للمصالح يمكن ال التيو  ،البيئية المشاكل بعض مواجهة

 الوالية نشاطات لتغطية كافيةال غير المادية القدرة جانب إلى ،بشأنها الالزمة اإلجراءات
 غياب ماموأ البيئة، لحماية الالزمة تياطاتاالح فيها بما ،المتعددة بمهامها للقيام ،والبلدية
 تقييم في الجدية عدم نالحظ ،محليال المستوى على البيئة في المتخصص البشري العنصر
 القرارات ذاخات المحلية الجماعات مسؤولي على يصعب مما البيئية، األوضاع وتحليل
 .ليهاإ الستناداب المناسبة

 صياغة حسن من يحويه ماب المحض النظري التصور بين يئةالب دارةإ مشكلة وتعتبر
 من يتضمنه بما اليومي الواقع وبين ،النظري الكمال حد لىإ تصل قد قانونية أطر أو ،قواعد

 البيئة فإدارة وجود، بال اتصورً  وأ ،روح بال كالش النصوص تلك تجعل ما غالبا ممارسات
 بتلك الوصول بل ،الملوثات من البيئة ليصختب فقط تهتم ال داريةاإل األجهزة وبأعمال
 .والمستقبلية اآلنية اليومية الحياة تسيير باتتطلم ظل في ،متاح معدل فضلأ إلى األعمال
افية والمصداقية، عن طريق توسع هذه الهيئات العامة اإلدارية وتنوعها يعكس الشفو  
التنازع فيما يتعلق  رغم تسجيل الكثير من األشخاص العامة ومختلف القطاعات،إشراك 

 البيئة تائها بينها. ةليجعل المهتم بمسأبتداخل بعض االختصاصات بينها، مما 

ولتحقيق نجاعة أكثر كان لزاما اللجوء إلى أسلوب التخطيط، كآلية لتسهيل أعمال  
الهيئات اإلدارية في مواجهة تحديات حماية البيئة، قبل وقوع الضرر عليها، وهو ما سنتناوله 

 خالل الفصل الثالث.من 

                                                           
( 1 ) 

Tarik Zair, (DECENTRALISATION ET ENVIRONNEMENT), La Revue Droit 

Marocain, n°15, Imprimerie DAR ESSALAM, Rabat, Maroc Janvier 2010, p 71 ,78 . 
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 الفصل الثالث
 ةاإلدارية للبيئلتسيير الحماية جراء التخطيط إ

 عدة ووضحت ،مختلفة وقوانين تشريعات طرف من للبيئة داريةاإل الحماية تنظيم تم
 المعتمد التخطيط سلوبأ منها فنجد البيئي، الضرر وقوع عن بقةالسا الحماية لتحقيق اليات

 لإلدارة يسمح ما وهذا ،البيئي الوسط على تقع التيو  ،والمستجدة ةالمفاجئ لظروفا لمجابهة
 بغرض دقيقة، استراتيجياتو  وبرامج خطط وفق لبيئةا لحماية اساليبأ تتخذ أن المختصة

 .العشوائية القرارات أيضا جنبتوت البيئة، يضر ال بما هانشاط توجيه
 ولاأل اعيالرب مخططال في التنمية ووجهت االشتراكي التخطيط الجزائر عرفتو  
 حماية لمقتضيات إهماال عرفت أين ،البيئي القانون وجود سبقت والتي ،والخماسي والثاني
 تنميةال تحقيق أن على منه الثامنة المادة في نص قد 1976 ميثاق أن رغم وهذا البيئة،

 دابيربالت الدولة لتزامبا يكون المضار، ومكافحة البيئة حماية بخصوص الشاملةو  سريعةال
 ،البالد في المحيط لصيانة يلزم ما كل ميوتنظ الوطني، التخطيط إطار في الضرورية
 .السكان وحياة بصحة مضرة ظاهرة كل من والوقاية
 بقانون ايةبد ،البيئة تحمي وقوانين تشريعات سن مع تىأ الفعلي لتطبيقا نأ غير 
 .2003 لسنة مةالمستدا التنمية إطار في البيئة حماية قانون لغاية ،1983

 المكلفة الوزارة تعد ":أن على أعاله 10-03: رقم القانون نص طاراإل هذا وفي
 مجمل المخطط هذا يحدد ،المستدامة والتنمية البيئي للنشاط وطنيا مخططا بالبيئة

 يعد التي القانونية المدة وحددت ، (1)"البيئة مجال في بها القيام الدولة تعتزم التي األنشطة
 لمادةا نصل وفقا سنوات بخمس المستدامة والتنمية البيئي للنشاط الوطني المخطط لها
 كيفيات لتحديد التنظيم إلى نفسها المادة من الثانية الفقرة أحالت وقد القانون، هذا من  14/1

 نستوضح مبحثين لىإ الفصل تقسيم ارتأينا وعليه ،ططالمخ لهذا والتعديل المصادقة المبادرة،

                                                           
(1)   

 .  السابق لمرجعا ،10-03: رقم القانون من ،13  المادة
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 في تطبيقاته على بعده لنعرج ،(ولاأل مبحثال)البيئي التخطيط مفهومب بداية ،سبق ما فيهما
 .(يثانال مبحثال)

 األول المبحث
  البيئي التخطيط مفهوم

 البيئة يةبحما المختصة اإلدارة لتسيير نظامو  ،عمل لتسيير آلية البيئي التخطيط يعتبر 
 ،البيئي لمجالا في اإلصالحي المسار في بارزة خطوة إقراره وشكل معينة، استراتيجيات وفق
 تعريفه من انطالقا مفهومه على الضوء تسليط سنحاول له أكثر فهم وبغرض ،حديثة تجربةو 

 مطلبال) في أهميته وأخيرا ،(ثانيال مطلبال)خالل من قيامه أسس ثم ،(ولاأل مطلبال)في
 .(الثثال

 األول المطلب
 البيئي لتخطيطا تعريف

 خصوصا غريقاإل أيام منذ التاريخية، العصور فمختل في التخطيط أسلوب استخدم
 ذلك على الوضع واستمر ومقوماته، لمفهومه تأطير أي دون ولكن ،العسكري الميدان في
 قبل من مرة ألول العشرين القرن مطلع في االقتصادي التخطيط فكرة ظهرت أن إلى

 .1910 (1)عام"شونهيدر كريستين "االقتصادي
 من ،واسعا تطبيقيا بعدا التخطيط أخذ العشرين القرن من الثاني العقد نهاية ومع 
 من التحول أجل من ،االقتصادية للتنمية اسيةخم خطة بوضع تياالسوفي االتحاد قيام خالل

 الدولية االقتصادية األزمة ظهور ومع المتطور، الصناعي االقتصاد إلى الزراعي االقتصاد
 وتوسعت األزمة، ونتائج أسباب على للتغلب هتطبيق إلى باو أور  دول من الكثير تاندفع

 شتى في مجاالته وتدخلت ،)2)الثالث العالم دول لتشمل الثانية العالمية الحرب بعد تطبيقاته
 .اإلدارة فيها بما الميادين

                                                           
(1)  

 .19،20ص السابق، المرجع ماجدة أحمد أبو زنط، غنيم، محمد عثمان
 (2) 

 .19نفسه، ص المرجع
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 البدائل من عدد بين اختيار عن عبارة اإلدارة علم في التخطيط مصطلح نجد وعليه 
 .) 1)الهدف يحقق الذي المناسب البديل لتحديد يقيمها التي المتاحة
 مجهود يعتبر التخطيط" :نبأ "الحلو راغب ماجد" األستاذ تعبير حد على به صديقو 

 الالزمة والوسائل إدراكها، المراد األهداف تحديد ويتضمن مستقبلة، بإنجازات يتعلق ذهني
  .) 2)" اإلنجاز فيها يتم التي المستقبلة والمدة لتحقيقها،

 فيما التفكير تتضمن ذهنية عملية: "هو التخطيط "المصري محمد سعيد" لألستاذ وفقاو 
 .) 3) "تحقيقه إلى الوصول وكيفية مستهدف هو

 اإلدارية الوظائف من هام جزء التخطيط أن" عدون دادي ناصر" األستاذ ويعتبر
 مستقبل نحو ومستمرة منهجية كعملية ،فيه تنشط الذي بالمحيط يرتبط أن بد وال ويترأسها،
 .) 4)المؤسسة
 ،مستقبلية برؤية ترتبط التخطيط عملية نأ نجد تعاريف من سبق ما خالل من 

 يفيد بما ،به المعنية الميادين حدأ البيئي المجال ويعتبر محدد، نهجلم وفقا يكون وتطويرها
 للسكان، الضرورية تالحاجا وتلبية ،البيئة استغالل بين التوفيق كيفية في بعقالنية التفكير

 ومواجهة ،التخطيط فيها بما هاإجراءات تسيير ألساليب اإلدارة تطويرب الإ ذلك يتم وال
 لما الشامل والتصور ،الدقيق والتمحيص ،العميق التفكير تم ما ذاإ المستقبلية، األخطار
 .لمواجهته واالستعداد ،سيكون

 بوضع المتوقعة، لألمور لكحلو  مالئم هو ما كل البيئي التخطيط يشمل وبذلك 
جراء، الحقائق جمع ذلك ويستوجب البيئة، لحماية واالحتياطية ةالمستقبلي التصورات  وا 

عدادو  اإلحصائيات  وغيرها الالزمة والبشرية المادية العناصر وتحديد البرامج،و  السياسات ا 

                                                           
 (1)  

 .20 ص السابق، المرجع غنيم، ماجدة أحمد أبو زنط، محمد عثمان
(2)  

 .428 ص السابق، المرجع الحلو، راغب ماجد
(3)  

 الجامعية الدار والرقابة، والقيادة والتنظيم التخطيط لعمليات معاصر مدخل :واإلدارة التنظيم المصري، محمد سعيد

  .05ص   ،1999 هرة،القا والتوزيع، والنشر للطباعة
(4)  

 .54،53ص   ،2001 امعية، الجزائر،ديوان المطبوعات الج  ،اإلدارة والتخطيط االستراتيجي ،ناصر دادي عدون
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 على تعتمد نفسها البيئية اإلدارة لتجد المستقبل، ذلك لمواجهة الضرورية التدابير من
 .(1) معينة خطة بتطبيق التخطيط،

 من أكثر في واستعمل لها، حماية أداة باعتباره البيئة بمفهوم البيئي التخطيط ويرتبط
 من 22 المادة في التحتية والبنى ،العامة المنفعة ذات التوجيهية كالمخططات نونيقا نص

 وحماية ئةتهي ومخططات ،) 2)المستدامة وتنميته اإلقليم بتهيئة المتعلق 20-01  رقم القانون
 وأ الساحل، أو الشواطئ تلوث حالة في المستعجل التدخل مخططو  الشاطئية، المناطق
 02 -02 :رقم القانون من التوالي على33 و 26المادتين في البحر تلوث حاالت من غيرها

 رضبغ التدابير مجموعة يوضح الذي العام والمخطط ،) 3)تنميتهو  الساحل بحماية المتعلق 
 المتعلق القانون عليه نص الذي ،الكبير ثراأل ذات خطاراأل من اإلصابة حدة من التقليل
 تحسينب وذلك ،)4)المستدامة التنمية إطار في الكوارث وتسيير الكبرى خطاراأل من بالوقاية
   .دارياإل األداء

 لما مسبق تصور وضع عملية هو البيئي المخطط نأ القول يمكن سبق ما خالل من
 ،الضرورية األنشطة كافة افاستشر  عبر ذلك كل الهدف، أو الغاية إلى لصو و لل عمله يجب
 الطابع توفر خالل من كامل، أو جزئي بشكل البيئة مواضيع حدأ فحواه في تضمن سواء

 للعنصر والمستقبلية الحالية األوضاع تحليل إلى يؤدي والذي ،إعداده في التشاوري
 .(5)البيئي

 منطقية برؤية المستقبلية التصورات لتسيير جراءإ البيئي التخطيط نأ على يؤكد مما
 اإلدارة يمكن جراءإ فهو ،المسطرة السياسات فعالية تضمن مقومات وفق ،شمولي وبشكل

                                                           
(1) 

 ،لبنان الحقوقية، الحلبي منشورات ،اإلداري واإلصالح العامة الوظيفةو اإلدارية العملية العامة: اإلدارة ،بالمجذ طارق

 .169ص ، 2005
(2)

، 77، العدد، ج رالمستدامة وتنميته اإلقليم بتهيئة المتعلق 2001ديسمبر  12، المؤرخ في: 01- 20 رقم: القانون 

  .  2001ديسمبر  15: الصادرة في

 (3)
، الصادرة 10، ج ر، العدد وتنميته الساحل بحماية المتعلق، 2002فيفري  05 :، المؤرخ في02 -02  رقم: القانون 

 . 2002فيفري 12في: 
(4)
 .المرجع السابق ،20 04-رقم:  القانون، 16المادة  
(5)

، ص 1998األردن،  فة للنشر والتوزيع، عمان،، دار الثقادارية بين النظرية والتطبيقاتخاذ القرارات اإل، نواف كنعان 

95 ،96 .  
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 الالزم والعمل ،الحدوث توقعةالم المشاكل على التعرف من البيئة بحماية المختصة
 بقدر وتكييفها ،لها الممنوحة سائلللو  الفعال التتابع ويحقق وقوعها، قبل لها واالستعداد
ويبقى التنبؤ في  منها، التخفيف أو ،البيئة األضرار وقوع لتجنب اذهااتخ الواجب االحتياطات

  .(1)طأكلما طالت مدته زاد احتمال الخ، فهذه الحالة مرتبط بمدى دقته
 نوردها سبق، ما كل من استنتاجها يمكن أسس مجموعة على البيئي التخطيط ويقوم

 . التفصيل من بشيء الثاني المطلب في
 الثاني المطلب

 البيئي التخطيط سسأ
 المستهدفة الطموحات تنفيذ نضما من تمكنه أسس عدة على بيئيال تخطيطال يقوم         

 ساليباأل وكذا استغاللها، عند البيئة هتفرز  ما بين التوازن لتحقق ،بنجاعة الواقع رضأ على
 :في سساأل هذه أهم تتلخصو  ،أضرار من يقع قد ما لمواجهة صاغةالم

 ولاأل  الفرع
 التخطيط المركزية سلوبأ عتمادا

 السلطات تدخل معالجتها تستدعي وطني بعد ذات هي ما بين البيئية المشاكل تختلف
 مع ،قليماإل لخصائص وفقا محليا حلولها تصاغ ،محلي بعد ذات هي وما لحلها، المركزية
 الدولة بين الصالحيات توزيع نفإ وعليه المركزية، السلطة مع ليةالتكام الصورة على الحفاظ

 اإلدارية المستويات بين اإلداري التنسيق من جو خلق في يساهم المحلية والجماعات
 يضمنون كمنتخبين يشاركونهم ينالذ األفراد احتياجات مع تطابقه يضمن مما ،(2)المختلفة

 .) 3) البيئية بالمسؤولية الشعور وتنمية ،التخطيط عملية في الشعبية المشاركة حق

 لهم شخاصأ هم المحلي المستوى على البيئي طالتخطي بتسيير المكلفين نأ هنا ننوه 

                                                           
(1)

، ، عماناسامة للنشر والتوزيعدار  ،01ط ،المفاهيم الحديثة إلدارة االنتاج والعمليات، سطحاوي وآخرون عزيز 

 .128، ص 2014،األردن
(2)

 Jérôme FROMAGEAU et Philippe GUTTINGER, Droit de l’environnement, édition , 

EYROLLES, Paris, France, 1993, p107. 
(3 )

 .158 148- صالمرجع السابق، شهاب،  محمد باسم
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 االهتمام لزيادة يدفعهم مما ،قليماإل متطلبات فهم على درواألق ذلك، في مباشرة مصالح 
 .التنمية متطلبات مع يتوافق بما العامة الحاجات بتلبية

 الثاني الفرع
 المشاركة مبدأ تكريس

 التخطيط العتماد الكافية الخبرة العامة والسلطات فراداأل اكتساب لىإ الحاجة تزداد
 النفعي بالتعايش يسمى ما لىإ لنصل بينهما قةالعال وفهم بيئة،ال وقضايا مكونات بحسب

 يجنبنا ما وهذا المختصة، السلطات من والمستمرة المباشرة المراقبة مع ،والبيئة الفرد بين
 جميع على زماتأ من عنه يترتب ماو  ،بالبيئة الضرر توقيع في يسبب قد ما في الوقوع

 .ةوالسياسي االجتماعية االقتصادية منها خاصة ،القطاعات
 الثالث الفرع

 المؤهلة الكوادر فعالية
 خصصين،توالم المؤهلين طرف من البيئي المجال في التخطيط وضع عمليات تعتبر  

 على قدراأل ونتك وواضحة، محددة تصورات تعطي دقيقة واستراتيجيات برامج تحديد بغرض
 .وبيئته نساناإل بسالمة يمس ما كل مواجهة

 المعلومات ناحية من وتدعيمهم المتخصصين تشجيع هميةأ برزت المنظور هذا فمن
 لوضع المالئمة الظروف كل ةلتهيئ الالزمة المالية الموارد يرتوف مع الصلة، ذات والبيانات
 نأ على يؤكد ما وهذا البيئية، واردللم استغاللها عند فراداأل احتياجات مع تتناسب خطط

 .) 1)والتفكير التحليل على القدرة تتطلب التي المهمات من البيئية الوظيفة
 المشار سساأل مراعاة مدى على يقوم البيئي طالتخطي فعالية نأ تقدم مما ضحويت

 دارةاإل وصلت كلما ،المستجدات مع تطورت فكلما بأحدها، خاللإ أي دون سابقا ليهاإ
 مع متوافق تخطيط وجود ظل في إلشكاالتها، محكم تسيير إلى البيئة حمايةب المعنية

 .الواقعة المقومات
                                                           

(1)
ندوة عن دور البيئي(،  التخطيط دعائم إرساء في ودورها العربية البيئية )التشريعات الرزاق، عبد الرشيد عبد عادل 

       ،2005ماي 11-07 يومي: ،المتحدة العربية جامعة الدول العربية، اإلمارات ،التشريعات والقوانين في حماية البيئة

 .10ص 
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 الثالث المطلب
 البيئي التخطيط هميةأ

 على الخطرة ةنسانياإل اتالنشاط انعكاسات كل مواجهة إلى البيئي التخطيط يهدف
 صالحياتها بين والتنسيق ،المتخصصة داريةاإل الهيئات بين تعاون إلى يهدف كما ،البيئة

 ،البيئة عناصر حدأ على تنصب التيو  ،المعالم ةواضح استراتيجيات طارإ في لها، الممنوحة
 من المتخذ العام طاراإل مع تتماشى التي البيئة حماية آلليات جديدا مسارا نعتبره ما وهذا

 ،الحيوية البيئي التخطيط أهمية لىإ التطرق سنحاولو  ،) 1)عالميا عليها المتفق السياسات
 .االقتصادية وأهميته

 األول الفرع
 البيئي التوازن على الحفاظ في التخطيط أهمية

 واتباع ،وجيةالتكنول المشاريع زيادة منها نذكر البيئي للتلوث المؤدية األسباب تعددت     
 إلى ذلك ويؤدي الطبيعية، للموارد العقالني غير واالستنزاف نتاج،اإل في التقليدية قالطر 
 ،الغازية باالنبعاثات التأثر سريعة حساسة وساطأ وجود مع ،اإليكولوجي التوازن عدم

 .للبيئة الملوثة النفايات وبمختلف
 ،للهواء صليةاأل التركيبة عن دخيلة مكونات شارانت طريق عن يكون الجو تلويثف 

 .) 2)والنتروجين الكبريت كسيدأو  ،الكربون كسيدأ ثاني لغاز المتضاعفة االنبعاثات هاتسبب
 في والمنزلية الصناعية للنفايات الفوضوي التبعثر إلى يعود البرية البيئة وتلوث  

 من البترولية التسربات إلى أساسا فترجع البحرية البيئة تلوث أما السائل، أو الصلب شكلها
 ،الناقالت تفريغ عمليات عن المترتبة الحوادث من أو ،نقلها أنابيب من أو ،تكريرها معامل

 اةـالملق حضريا المستعملة والمياه ناعيةــالص اتـــالمخلف راتــتأثي عن الــفض ،هاــتصادم أو
 .) 3) هايف

                                                           
(1)

 العلوم مجلة ،(البيئة على والمحافظة المستدامة التنمية ألجل النظيفة الطاقة استخدام كفاءة تحسين، )بلمرابط أحمد  

 .48 ص ،2007 ،16العدد الجزائر، عة باتنة،واإلنسانية، جام االجتماعية
(2 )

 48 .ص المرجع نفسه،
(3 )

رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في  ،-دراسة مقارنة  –من اخطار التلوث  الحماية القانونية للبيئة  البحريةواعلي جمال،  

 .43-12، ص 2010 – 2009 الجزائر، بكر بلقايد، تلمسان، لحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبوالقانون الخاص، كلية ا
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 بغرض ،لدولا دىل الوضع بخطورة التحسيس إلى العالمي الوعيب دفع الذي األمر
 فيها بما قاليمهاأ مستوى على المعتمدة آلياتها بين ومن ،البيئة بقضايا عنايةال من المزيد
 نواعأ مختلف بدرء ،الحيوي التوازن على للحفاظ ،البيئي المجال في التخطيط اعتماد الجزائر
 وتوسيع ،النظيفة الطاقة مصادر على عتمادالاب البيئة، عناصر تصيب التي التلوث

جراء ،الزراعية المبيدات استعمال في التريثو  ،الهواء تلوث من لللتقلي الخضراء المساحات  وا 
 جيدة نوعية على للحفاظ، الري عملية وتنظيم ،الكيماوية األسمدة استخدام قبل كافية دراسات
قامةو  ،للتربة رساء، بحرية محميات ا   وتفعيل ،واألنهار المجاري في النفايات إلقاء عدم ثقافة وا 

 .) 1)البحرية للبيئة الملوثة االعتداءات لمنع ،البحر مياه مراقبة عمليات

 للمخططات تقسيمه يف القطاعي وبسلاأل هاعتمادب الجزائري المشرع به جاء وما
 أن يمكن ،الدولة إقليم على والسكان األنشطة توزيعو  الالحق، المبحث في رىسن كما البيئة
 من يحد أن شأنه ومن ،الطبيعية الموارد وحماية ،التلوث مجال في خطيرة مشاكل يحلّ 

 ويالحي والجانب ،ئيالبي التخطيط بين العالقة تظهر وبذلك ة،البيئ على الواقعة االنتهاكات
 ،المجال هذا في العامة السياسة نجاعة يترجم مما يكولوجي،اإل التوازن على الحفاظ بهدف
  .التوازن بهذا مساسال دون ،عقباته من العديد بتجاوز ،االقتصادي الجانب على وتأثيره

 الثاني الفرع
 االقتصادية البيئي التخطيط أهمية

 قيقتح لىإ والدقيقة، المسبقة التصورات وفق لها خططالم االحتياطات كل تؤدي       
 تطوير بغرض المختلفة الموارد لستغالا نظام تصحيح يتم كذلك للبيئة، واضحة حماية
 .بها الضار االنساني السلوك تعديل مع ،االقتصادي الجانب

 الفصل في ذلك نوضح - البيئة على األنشطة أثر تقييم تلدراسا وفقا يتم ذلك كل
 يتيح البيئي التخطيط نأ اعتبار على ،التكاليف بأقل الدراسات هذه تجسيد مع ،- اليالمو 

 حدوث قبل المسبق التدخل لتحقيق ،والتوجيهية ،المستقبلية التصورات المختصة لإلدارة
                                                           

(1 )
 والقانون الفكر دار ،العربية الدول بتشريعات مقارنا بها الخاصة البراءة ودفوع للبيئة القانونية الحماية المهدي، أحمد 

  . 62،82ص، 2006 ،مصر القاهرة، والتوزيع، للنشر
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 كالمشاريع حدتها، من التخفيف وأ عليها، السلبية آثاره لتجنب البيئي، الوسط على الضرر
 .اقتصاديا موردا ذاتها حد في  لتصبح استهالكها عادةوا   ،المخلفات من ةلالستفاد لمبرمجةا

 دون ،لالقتصاد الحيوية للشروط سليم تأمين تحقيق إلى البيئي التخطيط ويؤدي
 واالعتماد ،القانونية والنصوص للقواعد تام احترام ظل في البيئية، العناصر بسالمة المساس

 المستقلة أو العلمي البحث لوزارة التابعة التطوير راكزوم البحثية، والنشاطات األعمال على
 نفاياتها تثمين على مثال تُقدم بحيث الصناعية مؤسساتلل بديلة حلول توجد ماك عنها،
 فمن نفقة، بأقل أخرى سلع إلنتاج أو ،أولية مواد على للحصول كمصدر الستغاللها المفرزة

 الدول فعمدت واسعة، وممارسة بالغة ميةأه تكتسي االسترجاع عملية أصبحت المنطلق هذا
 لعمليات إخضاعها لغرض للبيع النفايات فيها ُتعرض ،متخصصة أسواق خلق إلى

 من فبدال آخر، لمصنع أولية مادة ما مصنع مخلفات تكون أن يمكن كما ،) 1) االسترجاع
 .)2(تدويرها إعادة تم التي المخلفات استخدام يمكن ،جديدة مواد استخراج وأ شراء

  خالل من ،الملوثة النفايات عبئ من ئةالبي لحماية حديثة طريقةك مراأل وتطور
 بالحفاظ تسمح والتي ،الصلبة المخلفات تدوير عادةإ أو ،السائلة للمخلفات المعالجة ةعملي
 عمليات خالل نظيفة تكنولوجية وبتقنيات ،العقالني باستغاللها الطبيعية الموارد على

 لـبأق عليها الحصول وأحيانا ،رادهاــــاستي عمليات من للــــيق مما والنقل، اإلنتاج التصنيع،
 .) 3)نـثم

 الموالي المبحث في نورد ،البيئي المجال في للتخطيط الملحة األهمية اعتبار وعلى
 .الجزائر في بيقاتهتط

 
 

                                                           
(1 )

مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير،  (،الفقر واتساع الرأسمال تراكم بين المستديمة التنمية ،)فالحي عمر صالح 

 . 190،200، ص 2004 ،03 ددالع الجزائر، جامعة سطيف،
(2 )

 .8، 7، المرجع السابق، صالرزاق عبد الرشيد عبد عادل
(3 )

، 16العدد  الجزائر، ورقلة، اإلنسانية، العلوم مجلة (، اقتصاديا معالجتها وضرورة الجزائر في النفايات ) تومي، ميلود 

 .173 -171 ص ،2001
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 الثاني المبحث
  البيئي المجال في التخطيط تطبيقات   

 والتشريعات للقوانين تبعا والتدابير جراءاتاإل جميع الدولة في العامة لسلطاتا تتخذ         
 نشاط أي عن الصناعية المنشآت كل بعادوا   البيئة، حماية بغرض ،بيئيال للتخطيط المنظمة
 عاجزة منها تجعل ،مهامها تسيير في واضحة خطة تفعيل في نقص يوأ بيئة،بال اضارً  يكون
 إقليمي أساس على التخطيط تطبيق تم ذلك مع وللتعامل البيئة، شكاالتإل لتصديا عن

 وفقا تطبيقه تم كما ،اإلقليم تهيئة إطار في البيئة مجاالت وكل ،الوطن إقليم كل ليشمل
 :رقم القانون من 03 المادة في ،الجزائري المشرع به تىأ الذي النحو على البيئية للعناصر

 في بالتخطيط ليهتم موضوعيال المعيار على فيه اعتمد والذي سابقا، المذكورة 03-10
 .لقطاعيا جانبه

 ال المثال سبيل على البيئي المجال في التخطيطية التطبيقات سندرج ذلك لتوضيحو   
 المخططات ثم ،(األول المطلب)يةالبيئ المركزية لمخططاتل سنتطرق بحيث الحصر،
 المطلب)اإلقليم لتهيئة الجهوية التوجيهية المخططات ثم ،(الثاني المطلب) الوطنية التوجيهية

  .(الرابع مطلبال)البيئية المحلية المخططات وأخيًرا ،(الثالث
 ولاأل  المطلب
 البيئية المركزية المخططات

 األهداف من جملة يتضمن مركزيا امخطط 1996 سنة الجزائري المشرع عتمدا
 تبدأ مرحلتين، على ذلك وتم ،الوطني قليماإل كل على البيئي التدهور تخفيف لىإ الرامية
 والقانوني اتيــالمؤسس الجانب بتطوير الخاصة التقارير نجازبإ 1997 سنة منها األولى
 منها الموضوعات من مجموعة وغطت الخبراء، من مجموعة العملية هذهب وتكفل ،(1) ةللبيئ

 ،والتصحر والغابات التربة، حالة وتدهور التلوث، موضوع إلى إضافة ،والبيئة ،الصحة
  .واألثري التاريخي والتراث البيولوجي، والتنوع

                                                           
(1)

كلية الحقوق، جامعة أبو ، رسالة دكتوراه في القانون العام، ائراآلليات القانونية لحماية البيئة في الجزيحيى وناس،   

  .51، ص2007، جويلية بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر
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 انتهت والتي ،للبيئة الوطنية ستراتيجيةاال تحديد بمرحلة عرفت فقد الثانية المرحلة أما
 ومنها ،) 1)الدولية الخبرة إلى باللجوء نجازهاإ وتم ،1999 سنة من الثاني السداسي في

 سنة يئةالب حالة حـول بتقريـر وانتهـت ،1996 البيئة جلأ من لألعمال الوطني المخطط
 .) 2)سنة كل تحديث موضوع أصبح والذي ،1998

 األعمال أجل من الوطني المخطط اعتماد تم ،المرحلتين هاتين من االنتهاء وبعد
 دون مجاالتها كل في البيئية السياسة وتوحيد لتنشيط ، 2001سـنة المسـتدامة والتنمية البيئية
 .) 3)وطني مستوى وعلى ،تحديد

 على المستدامة والتنمية للبيئة وطنية استراتيجية اقتراح في الرئيسي هدفه يتمثلو 
 مشاورات إلى تستند ينشدها التي التنمية عملية أن اعتبار على والطويل، المتوسط األمدين
 أربع على المخطط هذا ويركز ،المشاركة األطراف وجميع ،القطاعات كل تشمل ،واسعة

 الرأسمال على الحفاظ معيشته، ونوعية المواطن صحة ينتحس: وهي أساسية مجاالت
 منهجي بشكل وتضمن ،) 4)الشاملة البيئة حماية االقتصادية، الخسائر خفض الطبيعي،
 .عليها للقضاء استراتيجية لها وأعد ،وترتيبها البيئية للمشاكل تحديدا

 طريقة على البيئة حمايةل الوطنية السياسة وضع في الوطني المخطط اعتمد كما
 نتائج يحقق أن ينتظر والذي ،2011-2001 العشري المخطط اعتماد خالل من ،تدرجية
 وسائلها استخدام الدولة حاولت المخطط هذا خالل منو  ،والطويل المتوسط األمدين على

 .) 5)بها المتصل التشريع احترام وفرض ،البيئة لتحسين وسلطتها

                                                           
(1)

 حماية بعنوان: األول الوطني الملتقى بمناسبة بالجلفة، الجامعي كزبالمر ألقيت مداخلة ،البيئي( التخطيطحسين حميدة، ) 

 منشورة، الجزائر،  غير،2008  ماي 06 و 05 :يومي ،التطور ومقتضيات الواقع بين التنمية المستدامة إطار في البيئة

 . 51ص 
(2)

طروحة لنيل شهادة الدكتوراه في ، أآثار التغيرات المناخية على التنمية المستدامة في الجزائربوسبعين تاسعديت،   

وقرة، شعبة علوم التسيير، تخصص تسيير منظمات، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أمحمد ب

 . 152،151، ص 2015-2014 الجزائر، البليدة،
(3)

 المرجع نفسه. 
(4)

  Ben Atman Abdelghan, Etude du système écologique dans la ville Algérienne: Cas de  

la ville de Sétif, Mémoire de Post- graduation spécialisée, Spécialité: gestion des collectivités  

locales et développement, Université  Mentouri, Constantine, Algérie, 2003, p 68 . 
(5)

 . 152،151ص مرجع السابق، البوسبعين تاسعديت،   
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 المستوى على قليماإل لتهيئة برنامج شكل على المدى طويل مخطط تحديد تمو 
 أساسا ويهدف ،2025 سنة غاية لىإ 2005 سنة من فترات ثالثة على تديم وهو ،الوطني

 احتياجات وتلبية ،المعزولة المناطق عن العزلة وفك ،المناطق بين المساواة تحقيق لىإ
 المرحلة هذه في يتمو  ،2010 إلى 2005 من تمتد أولها ،مراحل المخطط لهذا وحدد ،النقل
 اإلقليم تهيئة أجل من الحكومة باشرتها التي لبرامجا كافة نجازإ التخطيط من وليةاأل

قليم ،الجنوبي  خصص 2015 لىإ 2010 من تمتد التقرير مرحلة وثانيهما ،العليا الهضاب وا 
 مرحلةال أما الوطني، التراب عبر الحديدية سككال شبكة بتوسيع تعلقةالم النقل شبكة لتهيئة
 قاليماأل جميع على التوسعة وتتم ،2025 الى 2015 من تمتد والتي ،الشبكة توسيعل الثالثة
 النمو لزيادة التكميلية بالبرامج دفعالو  ،قتصادياال دعمالو  ،النقل حاجات تلبية يخص فيما
 .) 1) المستويات جميع على

 الثاني المطلب
  ةالوطني ةالتوجيهي اتالمخطط

 تنفيذ شروط يحددو  ،البيئة نوعية بتأمين الكفيلة التدابير التوجيهي المخطط يصف
 تنسيقيا فضاءً  قليماإل لتهيئة الوطني برنامجال يشكلو  األخطار، أنواع كل من الوقاية أعمال
طارً   وتنفيذه ،اإلقليم لتهيئة الجهوي المخطط إعداد أجل من ،الجهات بين والتنسيق للتشاور اوا 

 مع بالتنسيق) 3)المستدامة وتنميته اإلقليم لتهيئة الوطني المجلس وضعه ويتولى ،(2)ومتابعته
 فضاء كل منها يتشكل التي الواليات تحديد موضوع وأحال ،) 4)سنة 20 لمدة الجهوية وةالند

 .) 5)التنظيم على المستدامة وتنميته اإلقليم لتهيئة جهوي
 تهيئة ونقان نص الوطني، التوجيهي للمخطط المركزية التوجيهات ترجمة ألجلو  
 المنفعة ذات الجماعية والخدمات ،الكبرى للبنى التوجيهية المخططات إحداث على اإلقليم

                                                           
(1)

 . 390،389 ص، المرجع السابق، مسعود عمارنة 
(2) 

 .، المرجع السابق20 -01القانون رقم:  ، من47 المادة
(3)

   .المرجع نفسه ،21 المادة 
(4)

   .المرجع نفسه، 51 المادة 
(5)

   .المرجع نفسه ،48 المادة 
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 خرىأ قوانين إلى إضافة ،)1)القطاعات مختلف مع بالتنسيق إعدادها يتم التي الوطنية
 : كاآلتي ذلك وندرج البيئة، عناصر من معين لمجال ومنظمة ،متفرقة

 ولاأل  الفرع
 للمياه التوجيهي المخطط

 في ،الوطنية واألولويات األهداف للمياه الوطني المخطط الجديد المياه قانون أدرج 
 ذات المرافقة والتدابير وتخصيصها، حويلهاوت ،المدمج وتسييرها المائية الموارد حشد مجال
 .) 2)لتنفيذه الضرورية والتنظيمي والمالي االقتصادي الطابع

 وتوزيع ،والباطنية السطحية المائية الموارد حشد لىإ للمياه التوجيهي المخطط يهدفو 
 مما وتطويره، اإلقليم شغل مجال في الوطنية للخيارات طبقا المناطق بين المورد هذا

 على المحتملة والتأثيرات ،المائي الحوض منطقة في المزاولة األنشطة جميع مراقبة يستوجب
 عليها والمصادقة اإلقليمية حدودها بيان التنظيم على وأحال الطبيعي، الوسط هذا

 من وتطويره العقالني، واستعماله ،فيه واالقتصاد المائي المورد تثمينل ذلك كل ،(3)وتحيينها
 وحدة كل تسيير وأخضع ،) 4)واستعماله البحر مياه تحلية ومن ،رةالقذ المياه رسكلة خالل
  .) 5)وغرافيالهيد الحوض وكالة إلى طبيعية وغرافيةهيد

 على والكمية النوعية لمحافظةل اتتصور  المائية للموارد التوجيهي المخطط ُيعطي
 معلومات تعطي التي المعنية الهيدوغرافي الحوض وكالة معطيات على بناءً  ،المائية لمواردا

بين  نسيقتوال ،المائية الموارد وحماية لتسيير جهوية أداة بذلك عتبرفي ،) 6)واقتراحات

                                                           
(1)

 التوجيهي  ن المخطط التوجيهي يتضمن المخطط، على أ، المرجع السابق20 -01القانون رقم:  من، 2 المادةتنص  

 والموارد الصيد لتنمية التوجيهي الزراعية، والمخطط للتنمية التوجيهي والمخطط المحمية، والمساحات الطبيعية الفضاءات

 واالتصاالت للمواصالت التحتية والبنى للمصالح التوجيهي والمخطط الطاقة، لشبكات التوجيهي والمخطط الصيدلية،

األثرية طقللمنا التوجيهي والمخطط واإلعالم، والالسلكية السلكية
 
. 

(2)
المتعلق بالمخطط التوجيهي لتهيئة ، 2010جانفي  04، المؤرخ في:  01-10ي رقم: المرسوم التنفيذ من ، 07 المادة 

 . 2010جانفي  06الصادرة في: ، 01، ج ر ، العدد الموارد المائية والمخطط الوطني للماء
(3) 

 المرجع السابق.،  12-05، من القانون رقم: 58 -56المواد 
(4 )

 .رجع السابق، الم20 -01القانون رقم:  من ،25 المادة
(5 )

 .، المرجع السابق12-05قانون رقم: من ال ،64 المادة
(6 )

 .، المرجع السابق01-10المرسوم التنفيذي رقم:  ، من03 المادة
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 ضمن وشروطها ،المائية الموارد تحويل حاالت وتوقع واستعمالها، المياه تهيئة مخططات
 .حواضاأل هذه لمختلف اإلقليمية األطر

 الثاني الفرع
 الفالحية للتنمية التوجيهي المخطط

 الفالحية المناطق على الحفاظ كيفيات الفالحية للتنمية التوجيهي المخطط يحدد
  الفالحية األنشطة توزيع شروط يبين كما واستعمالها، حمايتها ،توسيعها ،عويةوالر  والريفية

 المتمثلة المحدودة للموارد العقالني االستغالل وعلى ،المنطقة موارد احترام على السهر مع
 وتنفيذها ،الفالحي لقطاعل تنميةلا عمليات لبرمجة األفضل اإلطار ويشكل ،التربةو  المياه في

    .)1)ومتابعتها

 الثالث الفرع
 المائيات وتربية البحري للصيد التوجيهي المخطط

 ،البحري الصيد أنشطة بترقية يعنى المائيات وتربية البحري للصيد التوجيهي المخطط
 الصناعاتو  المنشآت كلو  ،البحري للصيد ومالجئ موانئ إنشاء تشجيع مع ،المائيات وتربية
 المنظومة على المحافظة إجراءات يحدد كما المائيات، وتربية البحري للصيد المعدة األخرى
 .(2) الصيدلية والموارد، المائية البيئية

 الرابع الفرع
 للطاقة التوجيهي المخطط

 وتطوير ،الطاقة لموارد النيالعق االستغالل أهداف للطاقة التوجيهي المخطط يحدد
 الناجمة الحراري االحتباس وآثار ،البيئي التلوث مكافحة على ويساعد ،المتجددة الطاقات

 والغاز الكهرباء نقل شبكات تطور آفاق برمجة المخطط يحدد كما ،االستغالل هذا عن
 .) 3(البترولية والمنتجات

                                                           
(1)  

 .، المرجع السابق 20 -01ون رقم: القان من ،31 المادة
(2)
 .نفسهالمرجع  ،32 المادة 

(3)
 .نفسه، المرجع 1/ 33 المادة 
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 المتعلقة واالحتياجات ،فيها واالقتصاد ،الطاقوية االحتياجات ريقد الغرض لهذا 
 تسيير أجل من ،تشجيعها اإلقليمية والجماعات للدولة ينبغي التي الشروط ويحدد ،بنقلها
 ) .1)واستعمالها متجددة طاقات إنتاج وكذا ،الطاقة في التحكم أعمال

 الخامس الفرع
 األنشطةو  الصناعية للمناطق التوجيهي المخطط

 المناطق تطوير لىإ األنشطةو  الصناعية للمناطق التوجيهي المخطط يهدف
 (2):يأتي بما يتكفل الصفة وبهذه مواقعها،و  واألنشطة الصناعية

 تنظيم ،الواعدة التنافسية والمرامي تكنولوجيالل مواءمتهاو  الوطنية الصناعات تحويل إعادة -
 . للبالد الداخلية المناطق نحو الصناعية األنشطة مواقع نقل
 وتطوير المحلية الموارد تثمين خالل من المحليةو  الجهوية الصناعية القدرات دعم -

 .والمتوسطة الصغيرة والصناعات المتوسطة،و  الصغيرة المؤسسات
  .والطاقة الماء في واالقتصاد ،الصناعية النفايات روتسيي البيئة حماية - 

 السادس الفرع
 الخاصة النفايات تسيير مخطط

 القانون من 12 المادة امـــــبأحك الـــــعم الخاصة النفايات تسييروطني ل مخطط نشأي 
زالتها ومراقبتها النفايات بالتسيير المتعلق 19-01: رقم  جرد المخططهذا  ويتضمن ،) 3)وا 

 الوطني، التراب مستوى على سنويا المنتجة منها الخطرة السيما الخاصة، النفايات كميات
 المناهج بيان مع دائمة، بصفة أو ؤقتا،م المخزنة النفايات لكميات اإلجمالي الحجم بيني

 المعالجة منشآتو  لمواقع وتحديد النفايات، أصناف من صنف كل لمعالجة المختارة
 .) 4)النفايات معالجة قدرة يخص فيما االحتياجات دراسة وأخيرا ،الموجودة

                                                           
(1)

 ابق.، المرجع الس20 -01 القانون رقم: ، من2/ 33 المادة 
(2)
 .المرجع نفسه، 41 المادة 
(3) 

، 77 ر ج إزالتها،و ومراقبتها النفايات بالتسيير متعلق، 2001ديسمبر 12 في: مؤرخلا، 19-01رقم:  القانون

  .2001 ديسمبر 15في: صادرة ال
(4) 
 . ، المرجع نفسه13 المادة 
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 التيو  ممثله، أو بالبيئة فالمكل الوزير يرأسها لجنة طرف من المخطط هذا يعدو 
 التجارة، ووزارة المحلية، والجماعات ،الوطني بالدفاع المكلفة الوزارة عن ممثلين من تتألف
 المؤسسات ووزارة المائية، الموارد ووزارة المالية، ووزارة الصحة، ووزارة الطاقة، ووزارة

 .) 1)الصناعة ووزارة ،التعمير ووزارة التقليدية، الصناعة ووزارة والمتوسطة، الصغيرة

 النفايات لتسيير الوطني المخطط بإعداد المكلفة اللجنة عضوية أن نشيرو  هذا
 ،بالبيئة المكلف الوزير من قرار بموجب للتجديد قابلة سنوات ثالث لمدة تكون ،الخاصة

 أمانة بالبيئة المكلفة الوزارة مصالح تتولىو  ،يتبعونها التي السلطات من قتراحا على بناءً و 
     (2) . بالبيئة المكلف الوزير لموافقة يخضع الذي الداخلي نظامها اللجنة وتعد ،اللجنة

 الظروف اقتضت كلما يراجعو  ،سنوات 10 لمدة النفايات لتسيير الوطني المخطط يعدو     
 المكلفة اللجنة أعضاء أغلبية من بطلب أو، بالبيئة المكلف الوزير من اقتراح على بناء ذلك
 .(3)الخاصة النفايات لتسيير الوطني المخطط إعدادب

 سنة كل الخاصة النفايات لتسيير الوطني المخطط بإعداد المكلفة اللجنة تعد كما 
 .(4)الخاصة النفايات لتسيير الوطني المخطط بتنفيذ يتعلق تقريرا

 من العديد في اراتختيا تمتلك الوطنية ةيالتوجيه المخططات نأ نجد سبق مما 
 يضر ال بما التنمية عجلة تنظيم على ساهرةال ،المختصة لإلدارة ذلك ويرجع ،البيئة مجاالت

 . البيئة قطاعات مختلفب
 استحداث هيكليا تدعيمه تم ،الوطني المخطط في المسطرة األهداف تحقيق ولضمان

 كل إيجاد ضرورة على نصه خالل من ،) 5)المستدامة وتنميته اإلقليم تهيئةل الوطني المجلس
 .) 6)تطبيقه لتأمين الالزمة الكوادر

                                                           
(1)
 .  المرجع السابق، 19-01رقم:  القانون، من 14 المادة 
(2)

 إعداد إجراءاتو لكيفيات المحدد، 2003ديسمبر  09، المؤرخ في: 477 -03رقم:  التنفيذي المرسوم من ،03المادة  

 .2003ديسمبر  14، الصادرة في: 78 ، العدد ر ج ومراجعته، ونشره الخاصة النفايات لتسيير الوطني المخطط
.، المرجع نفسه 05المادة  

 (3)
  

(4)
 .المرجع نفسه، 06 - 02 المواد 

(5)
 ، المرجع السابق.20 -01القانون رقم:  ، من21المادة  

(6)
    .المرجع نفسه ،43 المادة 
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 الثالث المطلب

 قليماإل لتهيئة ةالجهوي ةالتوجيهي اتطالمخط
 بعض في تتشارك أقاليم عدة ضمتو  جهوي مستوى على دتوج توجيهيةال المخططات

 فيه تدقق أن يمكن ال ما هذاو  ،ميزاتها تحتوي مخططات عدادإ من بد الو  البيئية، الخصائص
 رسمها التي العامة اتيجيةاالستر  عن تخرج أن يمكن ال كما الوطنية، التوجيهية المخططات

 :ليي مافي ذلك نوضحسو  خير،األ هذا
  ولاأل  الفرع

 الجهوي التخطيط فكرة تبلور
 المحلية الجماعات مجموعة يشمل الذي الجهوي التخطيط نظام استحداث تم
 الطبيعية الخصوصيات مع يتالءم بما تدخلها توحيد إلى يهدفو  طبيعيا، المتجانسة
 إلى أخرى ناحية من يهدف كما ،هنفس الوسط ضمن المتواجدة الطبيعية للعناصر والفيزيائية

 وبرامج مخططات إيجاد على ويعمل ،التلوث مظاهر انتشار لمواجهة المحلي التدخل توحيد
 أو ،السهبية أو ،الجبلية أو ،الغابية المناطق مثل ،معين طبيعي وسط ضمن للتدخل متكاملة
 . (1)الصحراوية أو ،الساحلية
 الصغرى الفضاءات يشكل الجهوي الفضاء أن2020" جزائر تهيئة" برنامج اعتبرو 

 للموارد والمنسق العقالني التجنيد خالل من ذاتية، تنمية فيها تتبلور أن يمكن التي
 .(2)جهوي فضاء بكل الخاصة واإلمكانيات

 ،السلبيات على القضاء إلى يهدف الجهوي التخطيط أن إلى البرنامج هذا وأشار 
 عدم عن الناجمة واالختالالت القطاعي، المركزي التخطيط نظام تعتري التي والنقائص
  اءاتــــالفض لــــــك هيكلة بعد مــــــيت لم بأنه حـــــــوأوض ة،ـــالجهوي اكلــــالمش معالجة يـــــف المساواة
 

                                                           
(1)  

  .66ص  السابق، المرجعانونية لحماية البيئة في الجزائر، اآلليات الق ،يحيى وناس 
(2)

 .68المرجع نفسه، ص    
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 .(1)لذلك ريقهاط في وهي ،الجهوية

 بين والتنسيق للتشاور طاراإ المستدامة وتنميته مقلياإل لتهيئة الجهة برنامج شكل كما
 . (2)تطبيقه سير حيث من يضاأ ومراقبته، وتنفيذه الجهوي المخطط إلعداد ،الجهات

 جهة كل قليمإ لتهيئة أنشأت الجهوية المخططات بأن وضح الجزائري فالمشرع
  عدادهإ في هميسا كما ،(3)قليماإل لتهيئة الوطني للمخطط وفقا تحدد وبرامج ،بترتيبات
 .(4)المستدامة وتنميته قليماإل لتهيئة الوطني المجلس

 الثاني الفرع
 قليماإل لتهيئة الجهوي المخطط

 من ،قليماإل لتهيئة الوطني المخططب قليماإل لتهيئة الجهوي المخطط عالقة رتظه
 شرق، – شمال ، وسط – شمال تشمل جهوية فضاءات عدة من خيراأل هذا تشكل حيث
 قصىوأ غرب، أو شرق جنوب شرق، أو غرب أو ، وسط – العليا الهضاب غرب، – شمال

 تقييم خالل من الفضاءات هذه قنطا في بالترتيبات الجهوي المخطط فيقوم ،(5)الجنوب

                                                           
(1) 

 األوضاع، تقييم الجهوية المخططات ن : " تتضمن، على أ، المرجع السابق01–20 رقم:  القانون ، من49 تنص المادة 

 وبيان المستدامة، والتنمية اإلقليم تهيئة مشروع تبين خرائطية بوثائق مرفقة وخطة  استشرافية، تحليلية وثيقة وتحضير

 واستعمالها الماء منها والسيما الموارد على بالحفاظ المتعلقة والترتيبات المقصود، للفضاء األساسية والوجهات للمؤهالت

 رشيدا، استعماال

 الوطنية، المنفعة ذات الجماعية والخدمات الكبرى التحتية البنى تموقع  -

 المحكم والتسيير لخدماتوا األنشطة وتوزيع السكان واندماج والتضامن االقتصادي التطور يشجع بما العمران تنظيم  - 

 للفضاء،

 للسكان المعيشي اإلطار تحسين وضمان تنوعها مراعاة مع الريفية الفضاءات إحياء وتجديد الفالحية األنشطة ترقية  - 

 منها، الفالحية غير والسيما االقتصادية األنشطة وتنوع

 الفضاءات وإحياء تجديد وإعادة والشغل شطةاألن دعم طريق عن الجهوي االقتصاد بتفعيل المتعلقة األعمال ترقية  -

 الشغل، لفرص والموفرة للتصنيع الواعدة االقتصادية والمشاريع المهددة،

 وسبل اقتصاديا أو بيئيا الهشة الفضاءات تتطلبها التي واألعمال للمدن، المنسجم والتطوير الحضرية البنية تنظيم ترتيبات  - 

 للتطور أقطاب ترقية خالل من وتثمينه واألثري والتاريخي الثقافي التراث على ظبالحفا الخاصة واألعمال معالجتها،

 المرتبطة واألنشطة الثقافي

 .الثقافية للثروات المناسب وباالستغالل الفني باإلبداع

 التهيئة وات أد بوضع يوصي أن يمكن كما الزمنية، الحصص ذات األعمال اإلقليم لتهيئة الجهوي المخطط يحدد  -

 .الخاصة "  لألحكام خاضع فضاء لكل البيئي لتخطيطوا
(2)

   .المرجع نفسه، 01–20رقم:  القانون ، من 7/5 المادة  
(3)

   .، المرجع نفسه 51 المادة  
(4)

   مرجع نفسه، ال 21/4 المادة  
(5)  

   .المرجع نفسه ، 48 المادة
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 قليماإل ةئتهي مشروع تبين بخرائط مرفقة خطة استشرافية تحليلية كوثيقة ويتضمن وضاع،األ
 .(1)لذلك الالزمة والتدابير

 متناسق محلي إقليم من ألكثر المنظم التدخل الجهوي المخطط يعتبر أن بمعنى
 طبيعي وسط من أكثر على مركزة تصورات وفق التلوث، مظاهر انتشار لمواجهة المعالم
 تطبيق غرضب الصحراوية، أو الساحلية أو السهبية أو الجبلية أو الغابية المناطق مثل معين
   .التلوث لمكافحة المركزية لالختصاصات اإلقليمي التوزيع نظام

 الموارد على للحفاظ اتباعها الواجب باإلجراءات للتهيئة الجهوي المخطط فيقوم
 فضاء لكل البيئي وأ ،الحضري للتخطيط أدوات بوضع ويوصي ،(2)لها الرشيد واالستعمال

 .(3)يجهو 
 المتجانسة قاليماأل يشمل ما كل قليماإل لتهيئة الجهوي التخطيط يعتبر ذلك على بناءً و 

 والمتجانسة ،الخصائص موحدة وساطاأل لكل جمعه فيعنى الطبيعية، خصوصياتها حيث من
 طريق عن قليماإل ئةلتهي الجهوي المخطط على دقةالمصا ويتم عناصرها، كل وأ بعض في

 .(4)سنوات( 05) خمس كل للتقييم ويخضع سنة، 20 لمدة التنظيم
 الرابع المطلب

 المحلية التوجيهية المخططات
 استراتيجية لبناء والجهوي الوطني التخطيط كفاية بعدم الجزائري المشرع قتناعا بعد

 10-11: رقم ونـالقان من 107 المادةف ،المحلي وىالمست على التخطيط كرس ،واضحة
  المتعددةو   السنوية برامجه البلدي الشعبي لسلمجا يعد: "نأ على تنص بالبلدية المتعلق
 الصالحيات مع تماشيا تنفيذها على ويسهر عليها ويصادق ،عهدته لمدة الموافقة السنوات

 وكذا ،لإلقليم المستدامة والتنمية ةللتهيئ الوطني ططلمخا إطار وفي، قانونا له ولةلمخا
 .القطاعية  التوجيهية ططاتلمخا

                                                           
(1)

 .، المرجع السابق01–20 رقم: انونالق ، من 49 المادة  
(2)

 .، المرجع نفسه 49/9 المادة  
(3)

   .، المرجع نفسه 49/18 المادة  
(4) 
 .، المرجع نفسه 20،50 المادة 
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  صالحيات من للتنمية البلدي ططلمخا إطار في تنجز  التي العمليات اختيار يكون
 . " البلدي الشعبي  لسلمجا

 البلدي الميثاق لتشمل البيئي لتخطيطل صور عدة سابقا المحلية الجماعات واتبعت
 التخطيط يضاوأ ،البيئي للعمل المحلي المخطط كذاو  المستدامة، تنميةوال البيئة لحماية

 النحو على ذلك كل في نفصلس اإلقليم، لتهيئة الوالئية والمخططات ،المحلي العمراني
 :التالي

 ولاأل  الفرع
 المستدامة والتنمية البيئة لحماية البلدي الميثاق

برنامج  إطار في المستدامة التنميةو  البيئة أجل من البلدي الميثاق مرة ألول عتمدأ 
 التي األعمال تحديد أهدافه ضمن وجاء  ،2004 - 2001الثالثي االقتصادي اإلنعاش

 اجوانته جيدة، نوعية ذات بيئة على الحفاظ أجل من، البلدية السلطات بها تقوم أن يجب
 .(1) البلديات مستوى على مستدامة تنمية لتحقيق فعالة سياسة

 اإلنتاجية واألنشطة المؤسسات لدعم الموجهة األنشطة حول البرنامج تمحورو   
 المستوى تحسينو  النقل، الري، ميدان في العامة صلحةالم لتعزيز خصص كما الفالحية،
 دعم خالل منو  المحلية، التنمية تحقيق جلأ من ،البشرية الموارد وتنمية ،المعيشي
 عمليات يضاوأ الرعوي، البيئي النظام حماية على الحفاظ مع ،كالفالحة نتاجيةاإل النشاطات
 التحتية البنى بإنجاز الخاصة وكذلك ،والمحيط الماء لتطهير المخصصة كالمشاريع التنمية،
 مسها التي المناطق منها والسيما ،السكان ورجوع استقرار على كلها تشجع ،لالتصال
 .(2)اإلرهاب

                                                           

 
(1)   

، مجلة االجتهاد القضائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، )دور الجماعات المحلية في حماية البيئة(خ، محمد لموس

 .58 ص  ، 2009، 06العدد الجزائر، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 
(2)  

، مجلة األبحاث (-2001 -2009 االقتصادي اإلنعاش برنامج خالل من -الجزائر  في المستدامة )التنميةكريم زرمان،

، جامعة محمد خيضر، قسم العلوم االقتصادية  ،علوم التسييرالعلوم االقتصادية والتجارية و كلية  دارية،االقتصادية واإل

 .205 – 203 ص  ، 2010، جوان 07العدد الجزائر، بسكرة، 

http://irc.univ-biskra.dz/ar/fsecsg/
http://irc.univ-biskra.dz/ar/fsecsg/


 الباب األول:                             الحماية اإلدارية السابقة عن وقوع الضرر البيئي

- 152 - 
 

 كدأ2005 -2009  بين ما للفترة االقتصادي اإلنعاش لدعم التكميلي البرنامج ماأ
 تطويرك ،الفالحية للتنمية الوطني المخطط واعتماد ،الوطنية الثروات تثمين ضرورة على

 والتوزيع التسيير كذلك ،والوقاية والطفيليات الجراد فيها بما الزراعية اآلفات مكافحة وسائل
 .(1)وامتصاصها ياهبالم المرتبطة الكوارث من ةالوقاي الطبيعية، ردالمو ل الراشدين
 نهأ اعتبار على المستدامة والتنمية البيئة حول البلدي الميثاقب عملال لحداثة نظراو 
 لتجسيد ،الدولة طرف من ماديال التمويل في نقصا عرف فقد ،الجزائر في األول التطبيق

 استكمل لذلك ،عليها الرقابة إجراء وطريقة ،لبيئةا بحماية المرتبطة العمليات إنجاز لياتآ
   .البيئي للعمل المحلي المخطط بإحداث

 الثاني الفرع
 البيئي للعمل المحلي المخطط

 من ،المحلي البيئي العمل في والتصور التنبؤ عنصر بإدخال البيئة وحماية تسيير تم
 النص تم والذي ،2004 -2001  المحلية  "21أجندا "البيئي للعمل المحلي المخطط خالل
 (2) : يلي ما تضمنت المحاور من جملة على ليؤكد ـئةالبي حول البلدي الميثاق في عليه

 التخطيط نظام واعتماد والطبيعية، البيولوجية للموارد مستديم تسير إيجاد ضرورة  -
 العناصر لمختلف الطبيعية الخصوصيات تجانس ماحترا على المبني المحلي والتسيير
 .الطبيعية

 .الصناعية المناطق وتهيئة البيئي، التدهور لمواجهة البلديات بين تعاون إحداث  -
 المحكم والتسيير وتشييدها، المدن تهيئة عملية خالل الفالحية األراضي حماية -
 .الكبرى المخاطر وتسيير للنفايات، إيكولوجيا

شراكهم المواطنين استشارة  -  قدرات تطوير مع البيئي، القرار صنع مراحل في وا 
 .البيئية بالمشاكل للتكفل البلدية

نشاء البيئة، لحماية دوري تقييم إجراء  -  .الخضراء الوظائف وا 
                                                           

 
(1)  

 .207 ص ،المرجع السابق كريم زرمان، 

 
(2)  

 .59ص  ،محمد لموسخ، المرجع السابق 
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 المحلي التدخل منهج يريتغ بأهمية المحلي توىالمس على الجزائري المخطط اقتنعو    
 : (1)يوه ،المناطق من مجموعة في
 المواد إنتاج لالنجراف، المعرضة المساحة المنجرفة، المساحة ويشمل الجبلية المناطق  - 

  .الماشية قطعان رؤوس عدد فيها، المستقرين السكان عدد العلفية،
 األراضي ملوحة ونسبة السكان وعدد النخيل، عدد عرض قييمالت ويشمل الواحات  - 

  .بالهكتار
 بالهكتار، الصناعية للمناطق اإلجمالية المساحة فيها التقييم ويشمل الصناعية المناطق  -

 سمالب المترسبة المياه وكمية بالطن، النفايات وكمية هكتار، كل في الشغل مناصب وعدد
 الحيوانية واألصناف المتوطنة، والنباتية الحيوانية األصناف هتقييم ويشمل البيولوجي التنوع

  .المحمية والنباتية
 ونسبة بالهكتار، المتلفة الزراعية األراضي مساحة فيها التقييم ويشمل الفالحية األراضي - 

 .المستعملة الزراعية والمساحات النباتية، الصحة منتجات استعمال ونسبة األسمدة، استعمال
 في التسرب نسبة التطهير، بشبكة الربط نسبة فيها التقييم ويشمل المستعملة ياهالم  - 

 ونسبة المستعملة، المياه معالجة بمنشآت الربط نسبة المنشآت، عدد الجامعة، القنوات
 .المياه طريق عن المتنقلة باألمراض اإلصابات وعدد حملها، وحالة القذرة المياه معالجة

 المحلي المخطط وكذا ،المستدامة والتنمية البيئة لحماية البلدي الميثاق نبأ هنا ننوه
 الذي التخطيط شكلية تتخذا ولم ،مرسوم وأ قانون طريق عن تصدرا لم وثيقتين البيئي، للعمل
 مراأل المشرع تدارك ذلكبو  البيئية، لإلدارة معنوي لزامإ مجرد بقيتا بحيث قانونيا، نظاما يتبع
 .المحلي التخطيط صور كإحدى اإلقليم لتهيئة الوالئية والمخططات ،العمراني بالتخطيط ليقر

 
 

 

                                                           

 
(1)

  .61ص  ،، المرجع السابقاآلليات القانونية لحماية البيئة في الجزائريحيى وناس،    
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 الثالث الفرع
 العمراني التخطيط      

 األنشطة توزيع تخص مستقبلية، تصورات لوضع كآلية العمراني التخطيط يعتبر 
 الحاضر في التنمية احتياجات بين التوازن يحقق بما ،(1)لألراضي المختلفة واالستعماالت

جراءات عمليات خالل من ،قانوني إطار في والمستقبل  السلطات قبل من ئيالوقا التدخل وا 
 إلى تهدف ،البيئة لحماية احتياطية تصورات وضع طريق عن البيئة، لحماية العمومية
 .المحلي قليماإل مستوى على البيئي ختاللاال على القضاء

 ،العمراني التخطيط استحداث على المستدامة وتنميته اإلقليم تهيئة قانون نص وقد

 والموارد ،الوطني للفضاء العقالني االستغالل في تتمثل ،أساسية توجيهات على ليقوم
 والتعمير، للتهيئة التوجيهي المخطط في العمراني التخطيط وتجسد وتثمينه، الطبيعية
 :تيكاآل فيهما ليفصالت سنحاولو  ،األراضي شغل ومخطط

 والأ

 والتعمير للتهيئة التوجيهي المخطط

 الوضع تحليل يشمل ،توجيهيا تقريرا والتعمير للتهيئة التوجيهي المخطط يتضمن        
 ،والديموغرافي االقتصادي التطور إلى بالنظر ،للتنمية الرئيسية واالحتماالت القائم

 الخاصة التوجيهات إلى بالنظر المقترح التهيئة ونمط المعني، للمجال والثقافي ،واالجتماعي
 كل إلى بالنسبة المطبقة عدالقوا تحدد تنظيمية قواعد يتضمن كما العمرانية، التهيئة بمجال
 التعمير قطاعاتو  ،(3)المبرمجة والقطاعات ،(2)المعمرة القطاعات في مشمولة منطقة

 .(4)للتعمير القابلة غير والقطاعات المستقبلية،

                                                           
(1)  

سلسة دراسات مركز االنتاج  جي واإلدارة االستراتيجية للمدن(،)التخطيط العمراني االستراتيعصام بن يحيى الفيالني، 

 .27، ص 15اإلعالمي، جامعة الملك عبد العزيز، الرياض، المملكة العربية السعودية، العدد 
(2) 

، 52، ج ر ، العدد المتعلق بالتهيئة والتعمير،  1990ديسمبر  01، المؤرخ في:  29-90من القانون رقم:  ،20 المادة 

 .1990ديسمبر  02الصادرة في: 
(3)  

 نفسه. المرجع،  21 المادة
(4)

 .المرجع نفسه   22،23 المادة  
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 الطرق وأهم ،حاليا المشيد لإلطار القائم الواقع والتعمير التهيئة مخطط يحدد كما         
 اإلمكانات ذات الفالحية واألراضي كالساحل، الحساسة والمناطق المختلفة، والشبكات
 يحدد كما البارزة، والثقافية الطبيعية الصبغة ذات واألراضي ،الجيدة أو المرتفعة الزراعية
 . (1)األراضي شغل مخطط تدخل مساحات
 بين المشتركة العمومية ةالمؤسس أو البلدية الشعبية المجالس رؤساءأو  رئيس يقومو         
 المهنية المنظمات ورؤساء الفالحية، الغرف ورؤساء التجارة غرف رؤساء طالعبا البلديات
 في المشاركة أجل من والتعمير، للتهيئة التوجيهي المخطط بإعداد لقاضيا بالمقرر كتابيا
 لإلفصاح ،الرسالة استالمهم تاريخ من ابتداء يوما (15) ةعشر  بخمسة مدة في وذلك ،إعداده
 .(2)هذه إرادتهم ثبوت حالة في ممثليهم وتعيين ،هإعداد في يشاركوا أن يريدون كانوا إذا عما

 للتهيئة التوجيهي المخطط مشروع بتبليغ المعنية البلديات ذلك إثر على وتقوم 
 إلبداء يوما (60) ستين  مهلة ويمنحون السابقة، المعنية ولألطراف للجمعيات والتعمير
ذا ومالحظاتهم، آرائهم  تتم ذلك وبعد ،موافقة عدت المهلة هذه خالل إجابة أي تقدم لم وا 

 .(3) البلدي الشعبية المجالس أو ،البلدي الشعبي المجلس بمداولة عليه المصادقة
 للتهيئة الرئيسي المخطط يتضمنها التي العامة للتوجيهات القانوني التجسيد لتسهيلو 
 .األراضي شغل مخطط إلى نقلها يتم والتعمير،

 ايثان
 األراضي شغل مخطط

 أن ويجب البلدي، الشعبي المجلس مداولة طريق عن األراضي شغل مخطط إعداد يقرر    
 المخطط حدده لما وفقا ،إعداده الواجب األراضي شغل لمخطط المرجعية الحدود يتضمن

 يئاتواله ،العمومية اإلدارات مشاركة لكيفيات وبيانا به، المتعلق والتعمير للتهيئة التوجيهي

                                                           
(1)

المحدد إلجراءات اعداد المخطط التوجيهي ، 1991ماي  28، المؤرخ في: 177-91المرسوم التنفيذي:  ، من17 المادة 

 .1991جوان  01الصادرة في:  ،26دد ، ج  ر، العمحتوى الوثائق المتعلقة بهللتهيئة والتعمير والمصادقة عليه، و
(2) 

 .، المرجع نفسه91/177مرسوم التنفيذي رقم: من ال،  2 / 7 المادة
(3)

 ، المرجع نفسه.     09 المادة  
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 المجلس رئيس ويبادر ،(1)األراضي شغل مخطط إعداد في ،والجمعيات العمومية والمصالح
 الهيئات مختلف مع التشاور إطار في اآلراء وجمع الدراسات بمتابعة البلدي، الشعبي

 .(2)والجمعيات العمومية والمصالح
 ،والفالحة التجارة غرف رؤساء باطالع البلدي الشعبي المجلس رئيس يقوم كما

 القاضي بالمقرر كتابيا للمرتفقين، المحلية الجمعيات ورؤساء ،المهنية تالمنظما ورؤساء
 استالمهم تاريخ من ابتداء يوما، ةعشر  خمسة مدة ويمهلهم األراضي، شغل مخطط بإعداد
 .(3)األراضي شغل مخطط إعداد في يشاركوا أن يريدون كانوا إذا عما لإلفصاح ،الرسالة

 بضبط البلدي الشعبي المجلس رئيس يقوم يوما، عشرة خمسة مهلة انقضاء بعدو 
 من األراضي، شغل مخطط مشروع إعداد في المشاركة في رغبتهم أبدوا الذين الشركاء قائمة
 ،العمومية والمصالح والهيئات ،العمومية اإلدارات قائمة فيه يبين قرار إصدار خالل

 الوالية مستوى على والمكلفة، للدولة التابعة والمصالح ،عموميةال اإلدارات وجوبا تستشارو 
 المباني العمومية، األشغال النقل، الري، االقتصادي، التنظيم الفالحة، التعمير، بمصلحة
 بشأن استشارتها طلبت التي والجمعيات والمواصالت، البريد والطبيعية، األثرية والمواقع
 .األراضي شغل مخطط مشروع

 لجميع القرار ويبلغ المعني، الشعبي المجلس مقر في شهر مدة القرار شرن يتم  
 يوضع ،(4)مالحظاتها أو آرائها إلبداء يوما ستين مدة وتمهل الجمعيات، وكذا الشركاء
 رئيس يصدره قرار طريق عن الجمهور تصرف تحت عليه، المصادق األراضي شغل مخطط
 تحت األراضي شغل مخطط وضع عملية بدء تاريخ فيه يبين ،البلدي الشعبي المجلس

 .(5)منها الملف يتكون التي والبيانية الكتابية الوثائق قائمة ، االستشارة مكان التصرف،
 

                                                           
(1)

مخططات شغل عداد المحدد إلجراءات إ، 1991ماي  28المؤرخ في: ، 178-91رقم:  التنفيذي المرسوم من، 02 المادة  

 .1991 جوان 01الصادرة في:  ،26، ج  ر، العدد اومحتوى الوثائق المتعلقة بهاألراضي والمصادقة عليها 
(2)

    .، المرجع نفسه 06 المادة  
(3)

    .المرجع نفسه ،  07المادة   
(4)

    .المرجع نفسه،  08المادة   
(5)

    .، المرجع السابق –177  91التنفيذي رقم:  المرسوم من ، 17المادة    
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 الرابع الفرع
 اإلقليم هيئةلت الوالئية المخططات

 :رقم القانون من 53 المادة ضمن اإلقليم لتهيئة الوالئية المخططات ىعل النص جاء     
 : إلى وتهدف ،المستدامة تنميتهو  اإلقليم بتهيئة المتعلق  01-20
 .العمومية المنفعة ذات المحلية الخدمات تنظيم  -
 . البلديات بين المشتركة المساحات وتنمية تهيئة -

 تهيئة مخطط إعداد مبادرة عالهأ قانونال من 54 المادة بأحكام عمال الوالي يتخذو 
 . التنظيم طريق عن الوالية إقليم مخطط إعداد كيفيات تحددو  الوالية، إقليم

 ويعرض ، اإلقليم لتهيئة الجهوي المخطط يشملها التي للمدة الوالية إقليم مخطط يعد      
 .(1)عليه دقةللمصا الوالئي الشعبي المجلس على

 المخطط هو تالواليا بين ما الجهوي للفضاء القانوني الترابط إطار نأ هنا ننوه
 التوجيهات لتنفيذ الجهوي المستوى على للتنسيق أداة يشكل بذلك وهو ،اإلقليم لتهيئة الجهوي
عادة ،الجهوية العامة  أو ،البلدي المستوى على الموجودة المحلية للخصوصيات عتباراال وا 

 .سابقا فيه فصلنا ما وهذا ،البلديات بين ما
 ،تصوراته وضع في متخصصة هيئة لىإ يفتقر المحلي التخطيط نأ إلى هنا نشير 

 وضع أو ،ةمعين ميزات ذو قليمإ على تخطيطاتها بكل العامة سياسةال تطبيق يمكن فال
 ال فإنها وجدت نوا   محدد، إقليم خصوصية مع المتناسبة القانونية النظم لىإ رتفتق تصورات
  .البيئية بإشكاالتهم دراية كثراأل المنطقة لأه ألن ،مستجداته مع تتماشى
 هدفها ،مختصين من موضوعة مواثيق عن عبارة نجدها المحلية المخططات نأ كما 
 القانوني النظام غموض ؛ولهماأ إشكالين رحيط مما البيئة، لحماية المحلية السياسة توجيه
 البيئة حماية في المحلية الجماعات مسؤولية جعلت وثانيهما ،للبيئة المحلية المخططات لهذه

                                                           
(1)

 .سابق، المرجع ال  20-01 رقم:  القانون ، من55المادة   



 الباب األول:                             الحماية اإلدارية السابقة عن وقوع الضرر البيئي

- 158 - 
 

 البيئية المواثيق هذه توجيهات تنفيذ اتجاه مسؤوليتها حدود تتضح وال ،أخالقية مسؤولية
 .المحلية
 الإ عليها وما للمواطن، اليومي بالواقع طةمرتب المحلية الجماعات تبقى أن من بد وال 

 تكون ثمة ومن التنموية، مخططاتها ضمن للبيئة األولوية األولى، وبالدرجة تعطي أن
 ديمقراطية نحو التمثيلية الديمقراطية وجهة ولتطور ،بها المنوط الدستوري الدور مع متجاوبة
 حلول عند موسمية تعبئة تيسول ،ودائمة يومية تعبئة في المواطن فيها يكون ،تشاركية

 .(1)انتخابية استحقاقات
 البيئي المجال حماية في المختصة دارةاإل اعتمدته الذي التخطيط أن نجد سبق مما 
 اإلفرازات كل لمواجهة البيئية اإلدارة مع جهات عدة فيه تتشاور وتشاركي، حديث كأسلوب
  جميعال ومسؤولية واجب البيئي األمن مسالة أن اعتبار على البيئة، اشكاالت عن الناتجة
  .اآلخرين دون للبعض اختيارية مسألة وليس

 مع المحلية الجماعات بين تنسيقيةال عملياتال غياب في ظهري اإلشكال أن الإ  
 المحضة إرادتهاوب ،انفرادية بصفة قراراتها هنا دارةاإل اتخذت فطالما المركزية، السلطات

  .العام الصالح ةخدم بحجة
 وتحديد ،قراراتها اتخاذ يف دارةاإل تعتمده الذي البيئي التخطيط أن نقول األخير وفي 
 مكانيةإ عدم لدرجة واضحة هميةأ ذو ،البيئي الضرر حدوث قبل لهاعماأ تصورات

 إلى جديدة ةعام معنوية شخصية حداثإل الجزائري المشرع سعي إلى إضافة الها،استبد
 من تسير والتي ،الهيدروغرافية الوحدات تأسيس في والمتمثلة المحلية، الجماعات جانب
 اإلقليم، لتهيئة الجهوية الندوات تسييرها تتولى التي الجهات وبرامج الحوض، وكالة طرف

 . (2)الجديدين النظامين لهذين والتشاورية التنسيقية الوظيفة على أيضا وبتركيزه

                                                           

 
(1)
  .87ص،  المرجع السابق، أحمد الكوراري 
(2)

 ، المرجع السابق. 01  -20القانون رقم:  ، من 47 المادة  

 .، المرجع السابق12-05القانون رقم:  من ،58أيضا: المادة      
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 ،السليم البيئي التخطيط من جزء هو، دامتهاوا   الطبيعية المحميات إنشاء عملية كذلك      
 مواد ووجود حمايتها سبل سةودرا ،الطبيعية المواقع في الطبيعية الموارد توثيق لىإ المستند
 الحاصل البيئي التدهور من التقليل لغرض ،الموارد هذه بحماية خاصة بيئية تشريعية قانونية
 .(1)حاليا

 إجراءات هناك تكون أن دون دقتها بلغت مهما المخططات مختلف تكف ال كما 
 الباب هذا من األخير الفصل في إليه سنتطرق ما وهذا التنفيذ، حيز بوضعها كفيلة سليمة
 .البيئة بحماية الكفيلة اإلدارية اإلجراءات عنوان تحت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)

 .21 ص السابق، المرجع الوهاب، عبد محمد اريح الدين، محي خليفة ندى 
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 الفصل الرابع
 الضبط اإلداري البيئي كإجراء كفيل بحماية البيئة

 اإلدارة نشاطات أهم من ةخاص بصفة والبيئي عامة، بصفة اإلداري الضبط يعتبر
 المبحث خالل من مفهومه سنتناول وعليه العامة، المصلحة تحقيق نحو سعيها في العامة
 من بنوع وهذا الثالث، المبحث في دوره ثم الثاني، المبحث في أغراضه على لنعرج األول

  :يلي كما التفصيل

 ولاأل  المبحث
 البيئي دارياإل للضبط القانوني المفهوم

 وأ الجزائر في سواء اإلداري الضبط تعريف إيراد من التشريعية لنصوصا خلت
 التي اإلدارية التدخالت مجموع يمثل هوف ؛لفقهل هتحديد أمر ترك وبالتالي ،الدول من غيرها
 بكل لماماإل ألن ،التعريفات أشهر على سنقتصر الحال وبطبيعة تنظيمات، شكل في تجسد

 . نفسه المضمون  حول تدور غالبيتها نأل التكرار، إلى بنا يؤدي قيل ما
 النظام سيادة" :أنه على الواسع بمفهومه اإلداري الضبط( هوريو) الفقيه عرف قدف
 :هو النص صلوأ ،"للقانون الوقائي التطبيق طريق عن وذلك والسالم

(1)
 "" L'ordre et la paix par application préventive de droit 

 فهو داري،اإل الضبط مفهوم تحديد في لموضوعيا ارالمعي على الفقيه هنا اعتمدو  
 وال ،الضبط نشاط عن المسؤولة جهزةاأل تحديد دون ،الدولة إليها تسعى غاية منه يجعل

 ما كل بأنه الضبط عرف كما ا،أهدافه إلى للوصول عليها تعتمد التي القانونية اآلليات
 بوجه القانونية قواعدها تقف نأ بمعنى ،الدولة في العام النظام على المحافظة به يستهدف
 .(2) الحاكمة السلطة استبداد

                                                           
(1) 

ال عن:قن
 

، دار ة والشريعة االسالميةداري في النظم الوضعية المعاصرنظرية الضبط اإل ،عبد الرؤوف هاشم بسيوني

  .20، ص 2008عي، اإلسكندرية، مصر،الفكر الجام
(2) 

، دراسة مقارنة مع مصر – مارات المتحدةداري سلطاته وحدوده في دولة اإلالضبط اإلمحمد عبيد الحساوي القحطاني، 

   .42، ص 2003مصر، ، دار النهضة العربية، القاهرة،  01ط 
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 موضوعه الذي اإلداري النشاط صنوف مجموع" :أنه بقوله "فيدل جورج" وعرفه
 ،األمن إلقرار التحديد على أو ،النظام لحماية الزمة فردية تدابير أو ،عامة قواعد إصدار
 عن عبارة دارياإل الضبط فإن آخر عنىبم ،(1)"العامة الصحة وصيانة السكينة وتحقيق
 وهذا ،(2)العام النظام سالمة به يحفظ ما حدود في األفراد حياة لضبط يسعى إداري نشاط
 الصالح لتحقيق اإلدارية السلطة بمعية الفردي النشاط على والحدود القيود وضع طريق عن
 األصل، هي اإلداري الضبط نطاق في الحرية أن الإ عليه المفروضة القيود ورغم ،(3) العام

 .(4)وفضفاضا عاما جعله الذي األمر ،االستثناء هو الضبط بإجراءات وتحديدها
 االدارية السلطات بها تتدخل صورة الضبط اعتبار التعريف هذا على يالحظ ماو  
 عناصره جميع في العام النظام على والحفاظ ،االنساني النشاط في الحرية بين للموازنة
 مجموع :"أنه على اإلداري الضبط "بسيوني الرؤوف عبد" الدكتور يعرفو  ،تهومجاال

 المحافظة جلأ من بالضبط المختصة السلطة تخذهات التيو  ،والقرارات واألوامر اإلجراءات
  .(5)"المجتمع في العام النظام على

 حق" بأنه اإلداري للضبط تعريفه في "الطماوي سليمان محمد" الدكتور يضاأ ذهبو 
 كما ،(6)"العام النظام حماية بقصد حريتهم، من تحد قيودا األفراد على تفرض أن في اإلدارة
 القيام تتولى التي والهيئات األجهزة مجموع" أنه على اإلداري الضبط تعريف يمكن

 .(7) "العام النظام على المحافظة إلى تهدف التي واإلجراءات بالتصرفات
 معنى لتحديد الشكلي يارالمع على همااعتماد األخيرين التعريفين من المالحظ 
 الضبط هيئات يأ ،اإلدارة بيد الضبط أوامر إصدار في الحق ليكون ،دارياإل الضبط

                                                           
(1)

السنة الحادية عشر،  مصر، ، مجلة مجلس الدولة، القاهرة،(النظرية العامة للضبط اإلداري)محمود سعد الدين الشريف،  

  .109، ص1962
(2)

  YEVES Gaudemet, Traité de droit Administratif Général, T 1, 16 
éme

 édition, L.G.D.J, 

2001, p847.   
(3)
 .81، ص 1978 -1977مصر ، القاهرة، دار الفكر العربي،  ،1، ط موجز مبادئ القانون اإلداريمحمود حلمي،  
(4)

، 2003، ، الدار العلميــــة الدولية، عمان، األردن1، ط انون اإلداريــــز في القـــالوجي ،مطلق الذنيباتمحمد جمال  

   .169ص 
(5)
 .378، ص 1991ية، مصر ،، اإلسكندر، دار المعارف - دراسة مقارنة -القانون اإلداري ، عبد الغني عبد هللا بسيوني 
(6)
 .539، ص 1995الفكر العربي، مصر، ار ، د -دراسة مقارنة -الوجيز في القانون اإلداريسليمان محمد الطماوي،  
(7)
 .    197، دار ريحانة، الجزائر، د س ط ، صالوجيز في القانون اإلداريعمار بوضياف،  
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 القضائية لتشريعية،ا) السلطات جميع تشمل واسعة عبارةك" الدولة" مصطلح وتجنب ،اإلداري
 .محلية أم مركزية كانت سواء ،الضبطي النشاط على لتركيزل ،(والتنفيذية
 في تتمثل التي الضبطي النشاط مظاهر على يركز الموضوعي المعيار أن حين في

 التي األساليب وكذلك الضبطي، نشاطها لممارسة تتبعها التي ،والصالحيات االختصاصات
 اإلجراءات مجموع" أنه لىع اإلداري الضبط يعرف ضوئه وعلى أهدافها، لتحقيق تستخدمها
 به تقوم الذي النشاط أو العام، النظام على حفاظا العامة الهيئات بها تقوم التي والتدابير
 اعتبار إلى المعيار هذا ينصرفو  ،(1)"العام النظام على المحافظة أجل من العامة السلطات
 الناحية من البالد أمور ضبط في وغيرها الجهات هذه تمارسه نشاطا دارياإل الضبط
 في تمثلت نهأ بمعنى العامة، والسكينة ،العامة والصحة ،العام النظام على كالحفاظ ،اإلدارية
 على المحافظة بهدف ،لقراراتها الجبري والتنفيذ ،الفردية واألوامر ،الفردية الضبط أنظمة
 .(2)فقها األرجح الموضوعي المعيار جعل الذي األمر ،العام النظام

 اإلداري الضبط تعريف يمكن هاخالل منو  البيئة، على السابقة التعريفات وبإسقاط
 قرارات واصدار ،اجراءات باتخاذ تقوم التي ،العامة دارةاإل وظائف من وظيفة" بأنه البيئي

 العام النظام على الحفاظ بهدف ،الحريات ممارسة بموجبها تنظم وقائية، وفردية تنظيمية
 ."معينة وشروط حاالت في المجتمع في البيئي

 الثاني المبحث
 البيئي دارياإل الضبط أغراض

 مجموعة يعتبر الذي ،العام النظام على المحافظة في االداري الضبط همةم تنحصر  
 وال بها، والنهوض الجماعة على المحافظة في ساسياأل المضمون ذات الجوهرية حكاماأل

 وواسعة غامضة ،يضاأ ومتطورة مرنة فكرة العام النظامف ،(3)مخالفتها على االتفاق يجوز

                                                           
(1)
 .399، ص 1992، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، محاضرات في المؤسسات اإلداريةأحمد محيو،  
(2)
 .67، ص1997، دار الميسرة ، عمان ،األردن، 1، ط  -دراسة مقارنة  -القانون اإلداريخالد خليل الظاهر،  
(3) 

  .84عبد الرؤوف هاشم بسيوني، المرجع السابق، ص 
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 هقواعدب اجتماعية فكرة عن تعبير هو إنما مطلقة، بصفة القانونية النصوص نتاج تليس
 .األدبي النظام وحتى بل فقط المادي النظام على قتصري الو  ،القانوني النظام في مرةاآل
 من جتمعلما حماية مجرد على مقتصرا يعد لم البيئي العام النظام اعتبار على  

 تطور بسبب مراأل تطور بل السكينة، وتحقيق ،لصحةوا ،مناأل مستوى على طراباتاالض
 الضبط أغراض إلى وسنتطرق ،الفردية النشاطات مجال في الدولة تدخل وازدياد المجتمع
 :يلي فيما البيئي اإلداري

 ولاأل  المطلب
 البيئي العــــــام األمــن

 المدن، في والنظام األمن استتباب على عملال هو البيئي العــــــام األمــنب المقصود
 على الجمهور لدى االطمئنان يحقق بما المختلفة، السكنية والتجمعات ،األحياء القرى،
 وذلك اإلنسان، بفعل سواء له عرضة يكون قد اعتداء كل من ،وأموالهم ،وأعراضهم ،أنفسهم
 باألشخاص األضرار قإلحا شأنها من والتي ،وقوعها احتمال أو ،الحوادث وقوع بمنع

 . (1)واألموال
 كذلك ،المائي مناأل تدهور في يتمثل شكاالإ يخلق هالميا تلوث نجد الصدد هذا وفي

 فيها بما العام النظام رعناص كل على يؤثر وبذلك ،الغذائي مناأل يهدد السكان عدد تزايد
 يشكل مما ،...(الماء، التربة، الهواء،)  البيئة عناصر تلوث بسبب ،العامة البيئية الصحة

 ألمن المهدد الذعر من حالة ليخلق ،االنسان فيها يعيش التي البيئة في تنتشر مراضاأ
 بين اجراتالمش زيادة عنها يترتب مما ،العامة السكينة تمس الضوضاء كذلك المواطنين،

 . (2)العام مناأل صفو يعكر مما ،ألفرادا
 وقوع ومنع ،والمظاهرات التجمعات منع العام، األمن على الحفاظ مظاهر أهم منو 
زالة ،المرور تنظيمو  األمن، على خطرا يشكلون الذين صاألشخا وتوقيف ،الجرائم  العوائق وا 

                                                           
(1) 
 .156، ص2004منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر، ، أصول القانون اإلداريسامي جمال الدين،  
(2) 
معالجة لمشكلة العصر في فرنسا ومصر )الضوضاء( : دراسة تأصيلية مقارنة في  -حماية السكينة العامة  داود الباز، 

  .137، ص 2004االسكندرية، مصر،  دار الفكر الجامعي، ، -القانون اإلداري البيئي والشريعة اإلسالمية 



 الباب األول:                             الحماية اإلدارية السابقة عن وقوع الضرر البيئي

- 164 - 
 

 الصناعة،)  المجاالت شتى في نسانياإل النشاط عن الناجمة االنتهاكات العام، الطريق من
 كعنصر العام مناأل على والحفاظ البيئة حماية بين الوثيقة الصلة ظهرت بذلكو  ،..(التجارة

 البيئية المخاطر يهاتعتر  بشرية بيئة في القانطين المواطنين السيما العام، النظام عناصر من
 .للجمهور البيئي مناأل يهدد مما

 الثاني المطلب
 العامة البيئية الصحة

 به، اإلخالل وعدم ،العام األمن على المحافظة في العامة الصحة صون يساهم
 ،المعدية واألمراض األوبئة من صحتهم تهدد التي األخطار من المواطنين حماية به ويقصد
 من المجتمع لوقاية الالزمة اإلجراءات العمومية السلطة تخاذا العامة الصحة بحماية ويراد
 أو ،إنساني أو ،نيحيوا ،مصدرها كان أيا ،الفتاكة واألوبئة ،المعدية األمراض أخطر

 وأ والتجارية، الصناعية والمنشآت المؤسسات وأ العامة، ماكناأل في ذلك كان سواء طبيعي،
 . معينة بحدود المحددة الخاصة المساكن أو المزارع، في

 :يلي ما خالل من الشرح عضبب نوليه الخاص مجالها البيئية وللصحة
 ولاأل  الفرع

 الجماعية الصحة رعايةب المقصود
 لحياة الالزمة الصحية الشروط وضع طريق عن الجماعية الصحة رعاية تكون

 من الشرب مياه بتنقية االهتمام وأيضا ،العامة والطرق األماكن بنظافة كاالهتمام األفراد،
 عن الناتجة للمياه الصحي الصرف وتنظيم ،للشرب صالحة لتكون ،والشوائب الجراثيم

 للصغار اإلجباري والتطعيم ،(1)المصانع عن المتخلفة هالميا وكذلك ،المنزلي ستعمالاال
 المنشآت في الصحية الشروط وتوفير ،المعدية األمراض بعض ضد ،أحيانا والكبار
 .عليميةالت المنشآت وكل لمدارس،وا والتجارية عيةالصنا

 

                                                           
(1)
  .335، ص 1976، القاهرة، مصر ، النهضة العربية، دار 03 ط، القانون اإلداريفؤاد العطار،  
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  الثاني الفرع
 المعدية األمراض من البيئية الصحة حماية

 وتوفير األغذية، برقابة الخاصة اإلجراءات المعدية األمراض مكافحة مجال في يدخل  
 يتوفر ال محل أي تغلــق أن الضبط فلسلطات التجارية، المحالت في لها الصحية الظروف

 بغلق أمر عندما الجزائري الدولة مجلس أكده ما وهو ،(1)المالئمة الصحية الشروط على
 النظام على الحفاظ بغرض ،أشهر (6) ستة تتعدى ال لمدة مخمرة عن عبارة لمحل إداري
 .(2)العامة اآلداب على وحفاظا السكان وصحة ،العام

 الثالث الفرع
 التلوث من ةيالبيئ الصحة حماية

 يضر بها ضراراإل ألن ،السليم المجتمع دعائم من دعامة السليمة البيئة تمثل
 في القيمة هذه لتأكيد -سابقا رأينا كما – الدول معظم اتجهت الهذ ،ككل بالمجتمع
 متهاوترج ،اإلنسان حقوق من فيه أصبحت درجة إلى ترقى جعلتها بصورة ،الدولية اإلعالنات

 .الداخلية قوانينها مختلف في
 كل من العامة الصحة حماية في اإلداري الضبط بدور اإلقرار إلى يؤدي ما هذا

 فرنسا ففي التلوث، مصدر باختالف تختلف وتدابير جراءاتإ باتخاذ يئي،الب التلوث أنواع
 ألزم فقد ،المحلية السلطات صالحيات ضمن امةالع الصحة رعاية تدخل المثال سبيل على
 في الواقعة ليمااإلق كل في تطبق صحية الئحة بإصدار محافظ كل الفرنسي الصحة قانون
 .(3)محافظته دائرة

 المخاطر على القضاء لىإ تسعى ما غالبا الصحي دارياإل الضبط أجهزة فإن ولذلك

                                                           
(1)

، نشرة العقود غلق محل تجاري )مخبزة( بسبب عدم توفر شروط وقواعد النظافةبسكرة والمتضمن  الي واليةقرار و 

 . 164،165، ص2001يسمبر ، د01اإلدارية، ج 

، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق داري وأثره على الحريات العامةالضبط اإلانسيغة فيصل، : نقال عن

 .43ص، 2005-2004 الجزائر، ،ية، جامعة محمد خيضر، بسكرةوالعلوم السياس
(2)

 ،، والي والية الجزائر ضد ب.ف.م2002/ 23/09جلسة  006195 :ألولى، ملف رقمقرار مجلس الدولة، الغرفة ا 

 .96، ص 2003، 03المنشور في مجلة مجلس الدولة، العدد 
(3)
 .281زنكة، المرجع السابق، ص الدين نجم اسماعيل زنكة  
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 ومنه ،وعناصرها البيئة على للحفاظ الوقائية جراءاتاإل خالل من العامة، الصحة تهدد يالت 
 ،العامة الصحة حماية بين ترابط وجود يضاأ لنا تبينو  ،العامة الصحة على الحفاظ

 الناس، بين االختالط وسهولة السكاني فاالكتظاظ الملوثات؛ من خالية البيئة على والمحافظة
 وهو ،العدوى وانتشار المرض حدوث يسهل والتربة، والهواء الماء في التلوث نسبة زيادة مع
 .العام والنظام العامة بالصحة خاللاإل لىإ ويؤدي، السكانية معاتالتج يهدد مرأ

 البيئية الصحة بحماية المتعلق العام اإلداري الضبط مسؤولية أن أيضا والمالحظ
 قتصري السابق في كان فقد الصحية؛ البيئة مفهوم تطور مع طردياً  نطاقه ويتسع تزايد،ي

 نأ غير ،البيئية للصحة خارجية عامة كمظاهر ،العامة ماكنواأل الطرق حماية على تطبيقه
 البيئي التلوث سبابوأ ،مصادر على القضاء باتجاه تدريجياً  يتسع وأخذ تطور قد المفهوم هذا
 بادةوا   والمستنقعات، البرك وردم القمامة، من والتخلص الشرب، بمياه االهتمام خالل من

 اإلداري القضاء تدخل الصدد هذا وفي ،الخ...وبئةواأل المعدية لألمراض الناقلة الحشرات
 اإلداري القضاء محكمة قضتو  ،الطبية المنشآت في لبيئيةا الصحة على لمحافظةل المصري
 صادر ترخيص بدون يدار الطبي المعمل أن ،الصحة وزارة لمفتشي تبين ما إذا أنه المصرية

 على نفإ ،القانون في عليها المنصوص الضوابط ووفق بإصداره، المختصة السلطة من
 .(1)ةدارياإل بالطرق المعمل بإغالق قرارا يصدر أن المفتش

 الثالث المطلب
 ةــــعامــال ةــــنـيـكـالس

 بها ويقصد ،البيئي العام النظام عناصر من اجوهريً  عنصرا العامة السكينة تعد  
 في الضجيج من المعقول الحد تتجاوز التي والمضايقات اإلزعاج مظاهر ومنع ،العام الهدوء

 ،العامة اكنمواأل الطرق في والسكون الهدوء على محافظةال بأنها تعرف كما ،(2)المجتمع
 حق من إذ ،(3)كالضوضاء الناس راحة إقالق إلى يؤدي أن شأنه من ما كل بمنع وذلك

                                                           
(1)

ردنية في المجلة األ ،)-نقدية تحليلية دراسة -العام  اإلداري الضبط إطار في للبيئة اإلدارية الحماية) العتوم، منصور 

 .164، ص 2011، اكتوبر 04، العدد 03المجلد  األردن، القانون والعلوم السياسية ، جامعة مؤتة، عمان،
(2)
 .358ص  ،1992، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 2، طالوسيط في القانون اإلداري، محمود عاطف البنا 
(3)
 .336فؤاد العطار، المرجع السابق، ص  
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 عرضة يكونوا ال وأن ،العمومية واألماكن ،العام الطريق في الهدوء ببعض التمتع األفراد
 يعيش أن ،والمجتمع الدولة على الفرد حقوق أبسط من ألنهو  ،والقلق الضوضاءو  للضجيج

 .(1)نفسية وراحة هدوء في
 ،الضوضائي وأ السمعي، التلوث وهو ،البيئي التلوث نواعأ أحد الضوضاء مثلتُ و 
 فالضوضاء ،(2)المصانع في اآلالت وضجيج ،والبناء الهدم كأعمال سبابأ لعدة ويعود
 العلمي بالمفهوم ،البيئة تلوث شكالأ من شكل نهاأ أي المجتمع، ألفراد سمعًيا تلوثًا تسبب

 .له والقانوني
 وذلك ،التلوث من النوع هذا لمكافحة التدخل واجب الضبط سلطات على لقيأ لذلك  

 سواء الليل، في خصوصا اإلزعاج هذا مصادر على لقضاءبا العمومية السلطات بقيام
 تتضمن كما ،غيرها أو المحركات أصوات برفع أو ،بالشجار أو ،األصوات مكبرات باستخدام

 سبيل في هذا كل ،العامة والساحات الطرق في واالضطرابات المشاجرات على القضاء أيضا
 . األفراد وسكينة الراحة على الحفاظ

 هيئات قرار بإلغاء قضى الفرنسي الدولة مجلس أن الصدد هذا في اإلشارة وتجدر
 لىإ يؤدي دقها نأ بحجة ،اليوم طوال الكنائس جراسأ دق بمنع والقاضي اإلداري الضبط
ن أنه على هذا قضائه في المجلس استند وقد ،العامة السكينة وتكدير تهديد  دق كان وا 

 وبالتالي العامة، بالسكينة خاللاإل لىإ يؤدي ،الليل وفي، الباكر الصباح في الكنائس جراسأ
 تمنعها أن لها يجوز ال نهأ إال اليوم، من وقاتاأل هذه في دقها منع الضبط لهيئات يجوز
 على التنظيم لجنة قرار بصحة ردنيةاأل العليا العدل محكمة أقرته ما كذلك ،(3)اليوم طول

 كونها ،السكنية حياءاأل في والتجارة الحدادة مهنة رسةمما رحظ تضمنالم البلديات، مستوى
  .(4)الساكنين لراحة ضررا تحدث

                                                           
(1)

، دار القبة للنشر، 06مجلة الدراسات القانونية، العدد  المفهوم القانوني العام لفكرة النظام العام(،محمد صالح خراز، ) 

 . 46ص ،2003الجزائر، جانفي 
(2)

 .116 ص السابق، المرجع الصالحي، عاكول سعدية 
(3)
 .165المرجع السابق، ص  العتوم، منصور 
(4)
  .245، 244رف صالح مخلف، المرجع السابق، ص عا 
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 لىإ وبحاجة ،مهددة العامة السكينة تكون نأ بالضرورة ليس نهأ سبق مما لنا يتضح
 أن ينبغي نماوا   المضايقات؛ وأ ،زعاجاإل من مستوى في اإلداري الضبط سلطات تدخل
 الذي المستوى وأ الحد هذا نفإ الحال وبطبيعة ،احتماله لألفراد يمكن ال معين حد لىإ تصل
 كانت فإن ،خرىأ لىإ منطقة من يختلف قد  فيه للتدخل اإلداري الضبط سلطات يدعو
 السكنية حياءاأل في العامة السكينة تهدد التي موراأل من تعد العالية صواتاأل بعض

 لذا العامة، والطرق الصناعية المنشآت من القريبة المناطق في كذلك تعد ال فهي الهادئة،
 .نفسها اإلداري الضبط سلطات لىإ للتدخل يدعو الذي االزعاج مستوى وتحديد تقدير يعود

 ضمن دخلي أيضا السمعي التلوث من البيئة حماية أن بوضوح لنا يتبين سبق مما
 إلى يسعى الذي العام؛ اإلداري للضبط مباشر غير هدفا تشكل التي العامة، السكينة اصرعن
 .بها خاللإلا شأنه من ما كل منع

 الرابع المطلب
 (العامة اآلداب) الخلقي البيئي النظام

 المجتمع وقاية مجرد على اقتصر م يعد ولم توسع العام النظام مفهوم بأن سابقا رأينا
قامة ،والخارجية المادية االضطرابات من  أصبح بل ،(1)العموميين والسكينة والصحة األمن وا 

 اكتسب المادي مظهره جانب فإلى ،العامة واآلداب باألخالق يخل ما كل رقابة على يعمل
 ،فحسب السائد واالجتماعي االقتصادي بالنظام يتأثر ال فهو ،وخلقيا أدبيا مظهرا العام النظام

 حياتهم واحترام حماية على السهر فيجب مجتمع، كل في السائدة العليا المثل إلى يتعداه بل
 . (2)والفكرية والجمالية واألدبية المادية

 المتعارف والتقاليد ،والعادات ،العامة األخالق على المحافظة العامة اآلدابب ويقصد
 الداخلي شعورالب والمس ،بالحياء واإلخالل الشرف على التعدي ومنع معّين، بلد في عليها

 وجود عدم يعني الذي المادي النظام على عالوة بأنه "هوريو" الفقيه ويرى ،لمواطنينل

                                                           
(1)

 .272س ط، ص  فكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر، ددار ال، القانون اإلداريمحمد فؤاد عبد الباسط،  
(2)

رسالة لنيل شهادة الماجستير، معهد الحقوق  ،عملية الموازنة بين أعمال الضبط اإلداري والحريات العامةسكينة عزوز،  

 . 36ص ، 1990 والعلوم اإلدارية، جامعة الجزائر،
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 ما على المحافظة إلى يرمي الذي ،(الخلقي)المعبدي النظام يوجد ضىوالفو  االضطرابات
 .(1)المجتمع داخل وأحاسيس اعتقادات نم يسود

 السابق رأيه عن عدل ما سرعان -الفرنسي وخصوصا – القضاء أن كيف رأينا ولقد 
 دارةاإل تدخل جازوأ والعواطف، بالمعتقدات يؤمن ال دارياإل الضبط أعمال اعتبار في

 تمس التي اإلداري الضبط تصرفات يلغي فكان دبي،واأل األخالقي النظام على للحفاظ
 عن يضبالتعو  المسؤولية ويرتب ،العام النظام على المحافظة بحجة ،األفراد وحريات بحقوق

 .(3)  "سيالوتي" قضية في ذلك على مثال خيرو  ،(2)تاجراءاإل هذه عن الناجمة األضرار
 وأ األدبي، التلوث أنواع من نوعا واألخالق العامة لآلداب المنافية فعالاأل تعد وعليه

 كعالقة ،العامة اآلداب وحماية البيئة حماية بين العالقة تقوم وهنا المجتمع، لبيئة المعنوي
 .   العامة بالصحة ضررا يسبب مثال يلةالرذ انتشارف ،(4)وثيقة تبادلية

 قانون في سواء ،أولوياته من العامة واآلداب األخالق مسألة اعتبر الجزائري والمشرع 
 الجنايات عنوان تحت الثاني الفصل لنجد العقوبات قانون في وحتى البلدية، قانون أو الوالية
 .(5)اآلداب انتهاك عنوان تحت السادس القسم في وتناوله العامة، واآلداب ةاألسر  ضد والجنح

 بحماية مقارنة دودةمح حماية العامة لآلداب دارياإل الضبط حماية تبقى ذلك ورغم
 دون ،المحسوسة الخارجية المظاهر في والتدخل البيئي، العام للنظام خرىاأل العناصر
 تعريضها دون والحيلولة ،العامة لآلداب المنافية سباباأل لمنع االدبية بالمسائل المساس
 .(6)واالنتهاك للخدش

 

                                                           
(1  )

 .43المرجع السابق، ص، داري وأثره على الحريات العامةالضبط اإلانسيغة فيصل، 
(2)
 .   152،153، ص1971، مطبعة االستقالل الكبرى، القاهرة، مصر، البوليس والدولةمحمد عصفور،  
(3)
، في منع عمدة 1959 ديسمبر 18التي صدر الحكم فيها من قبل مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ:  "لوتيسيا"تتلخص قضية  

م أمام القضاء، وذهب مجلس الدولة إلى فالالمختص في مدينته، وطعنت شركة األفالم المرخصة من الوزير رض األنيس ع

 وعلى وجه الخصوص العمدة . ،مام تدخل السلطات المحليةالضبط من هيئة عليا ال يضع عقبة أن ممارسة سلطة أ

 .54المرجع السابق، ص، الحريات العامةداري وأثره على الضبط اإلانسيغة فيصل،  للتوسع أنظر لـ:     
(4)
              .250ق، صصالح مخلف، المرجع السابعارف  
(5)

، 1966يونيو  08لمؤرخ في: ا 165-66مر رقم: ، يعدل ويتمم األ2014فيفري  04ي: مؤرخ فال، 01-14القانون رقم:  

 .2014فيفري  16، الصادرة في: 07د ، ج ر، العدوالمتضمن قانون العقوبات
(6)
 . 289، المرجع السابق، صزنكةجم الدين اسماعيل نزنكة  
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 الخامس المطلب
 والرواء الرونق حماية خالل من البيئة حماية

 والــرواء الرونـق جمال على ظةالمحاف مشكلة اثار أ والقضاء الفقه أنب اإلشارة ينبغي  
 دىوم ،والحضاري الثقافي وحتى ،واالجتماعي االقتصادي العام والنظام ،(المدن تجميل)

 ،اإلداري الضبط سلطات لتدخل األصيل المجال بوصفهم العام، النظام عناصر من اعتبارهم
 إال ،االعتبار في يؤخذ أن يجب ال والرواء الرونق جمال أن إلى الفقه من جانب ذهب فمثال
 فضاء رضأ مالك أحد اإلدارة كإلزام ،(1)العام النظام عناصر أحد مع ما بصورة تالقت إذا

 الرياح تثيرها نأ من بها المتراكمة تربةاأل ومنع ،ماليالج الشكل على محافظة بتسويرها
 .(2)العامة بالصحة يضر بما البيئة في التلوث حدوث فتسبب
 الرونق جمال على المحافظة اعتبار في اإلطالق إلى الفقه من آخر جانب وذهب     
 مع تالقيه اشتراط دون اإلداري الضبط سلطات تدخل يبرر بما ،العام النظام عناصر كأحد
 يكن لم الذي ،ضعيالو  القانون مع يتفق ال الرأي هذا أن غير ،(3)العام النظام عناصر أحد

   .(4) الضبط غايات من كغاية والرواء الرونق بجمال يعترف

 وتمثلت ،1936 اكتوبر 23: في له حكم في الفرنسي الدولة مجلس به أخذ ما وهذا
 على شوراتالمن توزيع تحظر ضبطية الئحة" السين" مدينة ضبط مدير بإصدار الحكم وقائع
 من الطعن وتم روائها، جمال من فيغض ،تصفحها بعد األرضية على إلقائها خشية ،المارة
 الضبط لنشاط المحدودة األغراض تجاوزت كونها الالئحة على بباريس المطابع نقابة قبل

 الطرقات منظر جمال لحماية الهادفة اللوائح أن فيه مصرحا حكما المجلس فأصدر اإلداري،
 .(5)السكنية األحياء رونق حسن لىع تحافظ

                                                           
(1)

، ، بن عكنونمعهد العلوم القانونية واإلدارية، رسالة ماجستير، ائرالضبط اإلداري البلدي في الجزعمور سيالمي،  

 .  79، ص1988جامعة الجزائر، جانفي 
(2)
 .  79المرجع السابق، ص ،عيد محمد مناحي المنوخ العازمي 
(3)

مصر، ، مجلة مجلس الدولة، السنة الثانية، القاهرة، (النظرية العامة للبوليس اإلداري)محمود سعد الدين الشريف،  

 .283، ص1951 جانفي
(4)
 .177، المرجع السابق، صمحمود عاطف البنا 
(5)
 .  94ص المرجع السابق،عبد الرؤوف هاشم بسيوني،  

http://maktaba.lagh-univ.dz/pmb/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=5213
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 هيئة تكليف في الفرنسي الدولة مجلس قضاء إليه ذهب ما الجزائري المشرع ساير وقد      
 :رقم البلدية قانون كدأ فقد ة،نيلمدا لبيئة الجمالي الطابع على الحفاظ بواجب اإلداري الضبط

 على السهرب الوالي سلطة تحت البلدي الشعبي المجلس رئيس يقوم  هأن على 11-10
 .(1)العمومية النظافة وعلى والسكينة، النظام

 2003 فريلأ 15: بتاريخ الصادر قراره في أكد فقد الجزائري اإلداري القضاء ماأ 
 ملف يهعل احتوى ما كل على االطالع بعد الدولة لمجلس اتضح حيث:"... فيه جاء والذي

 المستأنف من ترخيص على المستأنف تحصل حقيقة نهأ ومستندات، وثائق من الدعوى
 ظرالمن تشوه ال مالئمة حالة في خيراأل هذا يكون أن بشرط جاهز، كشك بوضع ،عليها
 على والمحافظة دارياإل الضبط سلطة لها اإلدارة أن حيث النظافة، قواعد واحترام العام

 .(2) "...العمران جمالية
 حيث ،سبق ما كل خالل من البيئة وحماية الرونق جمال نبي الوطيدة العالقة وتظهر

 والمحافظة ،البيئة مالج على ينصب ذاته حد في هو ،والرونق الرواء بحماية االعتراف نأ
 . وتحسينها عليها

 توعبتاس بشكل تطورت قد العام البيئي النظام عناصر نأ أيضا سبق مما نالحظو   
 العام بالنظام اإلخالل إلى تؤدي نهاأ سابقا يتصور يكن لم التيو  ،المفاهيم من الكثير فيه

 وبالتالي ة،العام اآلداب نصربع المساس إلى العامة ألخالقاب اإلخالل يؤديف ،البيئي
 .العام البيئي بالنظام اإلخالل

 الثالث المبحث  
 البيئة حماية في دارياإل الضبط دواتأ

 اتخاذ سلطة البيئي المجال لتنظيم داريةاإل الضبطية بالوظيفة القائمة ئاتالهي كتمتل
 التي جراءاتاإل لتحديد التقديرية السلطة ازاتامتي مع ،الالزمة القانونية والوسائل عمالاأل

                                                           
(1)
 .المرجع السابق المتعلق بقانون البلدية،،10-11، من القانون رقم:  88/03ة الماد 
(2)

، قضية )ه م( ضد بلدية حاسي مسعود، موسوعة  2003افريل  15الصادر بتاريخ:  10048قرار مجلس الدولة رقم:  

 .2006، 04ددالعاالجتهاد القضائي الجزائري ، قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، 
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 ألعمالا هذه البيئة، عناصر على االعتداء دون وتحول مامها،أ القائم الوضع مع فنيا تتالءم
 دراسة الفردية، الضبط قرارات التنظيمية، القرارات)  قانونية أعمال إلى تقسيمها يمكن اإلدارية
 الخاص اإلداري الضبط بهيئات يناطو  ،(المباشر التنفيذ) مادية أعمال أو ،(التأثير مدى

 أهدافه، تحقيق أجل من وجدت التي القانونية للنصوص وفقا ،استخدامها البيئة بحماية
 :يلي كما نوعيها حسب اإلدارة أعمال في التفصيل وسنحاول

 ولاأل  المطلب
  التنظيمية داريةاإل القرارات

 ضرورة تمثل ألنها األهمية من كبير قدر على البيئي اإلداري الضبط وظيفة تعد
 وأبرز الضبط أساليب أهم التنظيمية القرارات وتعتبر المجتمعات، كل تلمسها اجتماعية

 وموضوعية عامة قواعد بتفعيله المختصة الهيئات تقوم طريقها وعن ،لممارسته هرمظ
 .البيئي العام النظام صيانة سبيل في الفردي النشاط أوجه بها تقيد ،مجردةو 

 للمحافظة المختصة السلطة تصدرها التي اللوائح تلك التنظيمية القراراتب يقصدو  
 من أفضل والجرائم ضراراأل من الوقاية أن باعتبار المختلفة، بعناصره العام النظام على

 أوامر تتضمن ألنها ،بالضرورة حرياتهم وتقيد األفراد حقوقب تمس لكنها وقوعها، بعد عالجها
 .(1)مخالفيها على توقع عقوبات الغالب في وتقرر ،نواهيو 

 الفردية التصرفات ضبط في بالجدية تتسم البيئي المجال في الضبط لوائح نجد وبذلك
 أمثلتها ومن البيئة، بسالمة يمس ال ما حدود في نشطةاأل هذه تقييد إلى لتصل البيئة، اتجاه

 تتعلق التي وتلك ،وبئةواأل المعدية األمراض من والوقاية األغذية بمراقبة المتعلقة األنظمة
  .(2)وغيرها المختلفة بالمهن

 أن يجب بحيث المشروعية، مبدأ عن اللوائح هذه خرجت أن يمكن ال أخرى جهة ومن
 اللوائح إصدار في الختصاصا صاحب سنتناول الصدد هذا وفي مختصة، جهة عن تصدر

                                                           
(1)

، 1992ب، غرــ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الم2، ط  -دراسة مقارنة -القانون اإلداريمليكة الصروخ،  

 .305، 303ص
(2)

طروحة دكتوراه كلية ، أداري ورقابة القضاء عليهاارات التنظيمية في مجال الضبط اإلالقرحمد محمد الدوري، أ 

 .12، ص2003امعة الموصل، العراق، القانون، ج
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 ،الضبط لوائح خالل من النشاط صاحب تقييد مظاهر على الضوء سنسلط كما التنظيمية،
 :التالي النحو على ذلك كلو 

 األول الفرع
 اللوائح بإصدار االختصاص صاحب

 السلطة تصدرها قوانين بموجب البيئي اإلداري الضبط اجراءات تنظيم يتحقق
 نطاق 1958  لسنة الفرنسي الدستور حدد وقد ،عليها المتفق مقاصده تحقيق بهدف التشريعية،
 طبيعتها على كدتوأ ،34 المادة في الحصر سبيل على أوردها بموضوعات التشريع
 التي وعاتالموض جميع: " أن على نصت حيث ،37 المادة من األولى الفقرة في الالئحية
 التي الموضوعات بين 34 المادة فرقتو  ،"الئحية طبيعة ذات تعتبر القانون مجال في تندرج
 األساسية المبادئ تحديد فيها للقانون يكون التي وتلك ،القواعد تحديد فيها للقانون يكون
 للسلطة يكون الحالة هذه ففي ،(1)ما بموضوع المتعلقة القواعد بتحديد التشريع يختص عندما

 الالئحي للتنظيم ويبقى الموضوع، بهذا المتعلقة القواعد كل تحديد سلطة وحدها التشريعية
 ففي التشريعية، القواعد لتنفيذ الالزمة القواعد وضع طريق عن التدخل في التقليدية صفته
 تمارس التي االفراد لحريات ضمانة يعتبر ما وهذا ،العامة المبادئ القانون يحدد الحالة هذه

 .التنفيذية اللوائح بواسطة
 يتعلق فيما ،الفرنسي يالدستور  المؤسس مسلك الجزائري الدستوري المؤسس وسلك

 2016 لسنة الدستوري التعديل من 141و 140 المادتين تنص حيث التشريع، نطاق بتحديد
 العاّمة القواعد فيها بما ،التشريعية للسلطة االختصاص فيها يعقد التي المجاالت على
طار ،بالبيئة قةتعلالم  بحماية قةتعلالم ةالعام القواعد يضاوأ ،ةالعمراني هيئةوالت عيشةالم وا 
 ظامالن يضاوأ ،عليه والمحافظة تاريخيوال الثقافي راثالت حماية ،ةوالنباتي ةالحيواني روةالث

 بالصحة المتعلقة العامة والقواعد ،للمياه العام ظامالنو  ،ةالرعوي واألراضي للغابات العام
 .توالمحروقا للمناجم العام ظامالنو  والسكان، العمومية

                                                           
(1)

، 1995، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، الضبط اإلداري وحدودهخير، عادل السعيد محمد أبو ال 

 .270ص 
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 في بأوامر عيشر الت صالحية الجمهورية ئيسلر  أعطت 142 المادة نجد المقابل وفي
 مقيدة أنها إال ،التشريع صالحية الجمهورية لرئيس الدستور بذلك فأعطى ،عاجلةلا مسائلال

 .محددة بظروف
 المجاالت كل في التنظيمية السلطة بممارسة الجمهورية رئيس يتمتع المقابل وفي 

 ،141 ،140 المادتين صبن المذكورة غير المسائل كل يفيد بما ،للقانون المخصصة غير
(1)وامراأل بخالف ،البرلمان عن ستقلةم بصورة يصدرها رئاسية راسيمم طريق عن يمارسهاو 

 

 .جلسة ولأ في للمصادقة البرلمان على عرضها ويجب ،التشريع قوة لها التي
 لتنفيذ يصدرها (2)تنفيذية مراسيم طريق عن التنظيمية سلطته ولاأل الوزير يمارس كما
 اإلقليم كل على نافذة وتكون ،الجمهورية لرئيس التنظيمية السلطة طارإ يف قوانين، نصوص
 سعافاتواإل التدخالت لشروط المحدد ،(4)231-85 :رقم الرئاسي المرسومك ،(3)الوطني
 سلطته إطار في الجمهورية رئيس عن صادرة مستقلة الئحة وهي الكوارث، عند وتنفيذها
 .التنظيمية

 تحديد بغرض الصادرة القوانين ألغلب تشير الضبط لوائح أن نجد ذلك ضوء وعلى
ما ،الجمهورية رئيس من تصدر إما وتنظيمها، بإصدارها المخولة الجهة  األول، الوزير من وا 

 ه،مجال في كل تنفيذية، لوائح صورة في ،البلدية الشعبية المجلس رؤساء الوالة، زراء،الو  ثم
 .اختصاصه حدود وفي

 الثاني الفرع
 الضبط لوائح في النشاط صاحب تقييد مظاهر

  ما طريق عن البيئية اإلدارة امتيازات ممارسة مظاهر رزبأ من يةالضبط اللوائح تعتبر

                                                           
(1) 

 ، المرجع السابق.01 -16، من القانون رقم:  143/1المادة 

. سه، المرجع نف143/2ادة الم  
(2)  
(3)

الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية، 1ط ، 03، ج الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائريفوزي أوصديق،  

 .122، ص 1994
(4)

المحدد لشروط التدخالت واإلسعافات وتنفيذها عند ، 1985اوت  25، المؤرخ في: 231-85رقم: الرئاسي المرسوم  

                          .1985اوت   28، الصادرة في: 36ج ر، العدد  ،الكوارث كما يحدد كيفيات ذلك
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 القدر على البيئي الوسط على المؤثرة نشطةاأل بها تتقيد ة،وموضوعي عامة قواعد من تضعه
 .البيئي العام النظام على للمحافظة الكافي

 منح لذلك ،الفردي للنشاط تقييدها في مختلفة مظاهر اإلداري الضبط لوائح وتتخذ   
 هذا ولتحقيق اللوائح، هذه تطبيق مراقبة سلطة البيئي المجال في دارياإل الضبط لممثلي

 :اآلتي في حصرها يمكن مختلفة مظاهر تتخذ لغرضا
 أوال

   البيئية اإلدارة عن الصادر الترخيص
 الصادر المسبق الترخيص على الحصول ما نشاط مارسةلم الضبطية الهيئات تشترط

 الإ طرفهم من ممارسته يمكن وال معين، نشاط مزاولة لألشخاص يخول قرار شكل في ،عنها
  صديقو  ،القانون ينظمها التي لحاالتل اوفق ،الترخيص في الوارد ذناإل على الحصول بعد
 اتاالحتياط التخاذ الفردية، نشطةاأل في مسبقا التدخل اإلدارة منه تبتغي الذي جراءاإل أنه

 يخضع وبذلك النشاط، ممارسة بسبب تحدث قد التي خطاراأل من المجتمع لوقاية الالزمة
  .(1)المسبق ذناإل أو ،دارياإل الترخيص لنظام

 الترخيص تجديد يجوز كما توقيته، على فيه ينص لم ما دائم الترخيص نأ واألصل
الترخيص المنجمي الذي ك ،(2)المطلوبة شروطه استيفاء بعد تمي نوأ مدته انتهاء بعد لمؤقتا
عن و ، وكذا بالتخلي أيدات المحتملةيشمل التجدي منحت له، حيث تهي بانقضاء المدة التين

 . (3)طريق السحب
 ال به الترخيص لمطلوبا النشاط أن من بالتحقق اإلدارة جهة قيام هو والترخيص

 ،(4)للمجتمع أضرار أية عليه يترتب ال وأنه ،لمقتضياته أو ،للقانون مخالفة أي يتضمن

                                                           
(1)

مجلة كلية القانون، جامعة الشارقة للعلوم الشرعية واإلنسانية، ، (داري في حماية البيئةدور الضبط اإل)نواف كنعان،  

 .303،304، ص2006، فيفري 01اإلمارات العربية المتحدة، العدد 
(2)
 .78، ص 2000مصر،  ، النسر الذهبي للطباعة، القاهرة،الحماية الجنائية للبيئة الهوائية، محمد حسين عبد القوي 

 . 76ص  المرجع السابق،أيضا: نعيم مغبغب،    
(3)

 ،18ج ر، العدد المتضمن قانون المناجم،  ،2014فيفري  24المؤرخ في: ، 05-14، من القانون رقم: 04/8المادة  

 .2014مارس  30الصادرة في: 
(4)
 .284صالمرجع السابق، عادل السعيد محمد أبو الخير،  
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 عماله،أ في للبدء مؤهل النشاط صاحب أو المستغل أن على إثبات شهادة يعتبر ولذلك
 . (1)ذلك في تأهيله يثبت كإجراء والخطرة الخاصة تالنفايا لناقل الترخيص كمنح

 أن غير ،والتقييد التقدير بين مزيج أنها الشأن هذا في اإلدارة سلطة على يالحظ ماو 
 في اإلدارة الختصـاص العام اإلطار تحكم المقيدة السلطة أن ذلك التقييد، هو فيها األصل

  اإلدارة وواجب ،األفراد قبل من النشاط ممارسة في الحق بين التوفيق مع ،الشأن هذا
 سلطة لها دارةفاإل النشاط، لصاحب تمنحه الذي الحق على الرقابة فرض في المختصة
 نطاقه وتحديد ،الترخيص قرار إلصدار المالئم الوقت ختيارا ،حالة لكل تبعا تخولها تقديرية
  . (2)له المرخص والتزامات ومدته

 على يترتب ال بمعنى ،وضمنيا سلبيا ال وصريحا ايجابيا القرار هذا يكون أن يجبو 
 في يوجد فال المطلوب، النشاط ممارسة جواز القانون حددها ولو معينة لمدة اإلدارة سكوت
يجابيا صريحا الترخيص يكون أن يجب بل ،الضمني القبول الترخيص قرار  . (3)وا 

 طريق عن غيره إلى المرخص من بنقلها يسمح فال ينيةع لتراخيصا هذه وتبقى
 شخاصاأل عن النظر بغض ،هب المرخص لنشاطا هو االعتبار محل نأل الوفاة، أو التنازل

 .(4)لهم المرخص
 إصدار سلطة المختلفة القوانين منحت وثالتل مخاطر من البيئة حماية مجال فيو 
 أو بالبيئة يمس ما حدوث حالة في ة،مختص داريةإ جهات إلى األنشطة لمزاولة التراخيص

 وفق الترخيص على الحصول قبل للبيئة ملوث نشاط يأ مباشرة يجوز الف عناصرها، حدأ
 .البيئي ثراأل لتقييم الالزمة والضوابط اييرالمع

 في والبحرية البرية والحيوانات ،الطيور لصيد المسبق الترخيص المثال سبيل وعلى 
 الترخيص على الحصول وأ الترخيص، لمنح المطلوبة الشروط توفر بعد ،معينة مناطق

                                                           
(1)

المحدد لكيفيات نقل النفايات  ،2004ديسمبر  14: ، المؤرخ في409 -04، من المرسوم التنفيذي رقم: 14ادة الم 

 . 2004ديسمبر  19، الصادرة في: 81، ج ر، العدد الخاصة الخطرة
(2)
 .304عيد محمد أبو الخير، المرجع السابق، ص عادل الس 
(3)

ية والسياسية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصاد ،(الجوانب القانونية لفكرة البوليس اإلداري)عمار عوابدي،  

 .44ص  ،1987، 04كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر، العدد
(4)
 .138السابق، ص  اغب الحلو، المرجعماجد ر 



 الباب األول:                             الحماية اإلدارية السابقة عن وقوع الضرر البيئي

- 177 - 
 

 حرق رضبغ منشآت قامةوا   المختصة، السلطات من الطبية اتالنفاي من للتخلص الالزم
 ،(1)البيئة مايةبح المكلف الوزير طرف من ،البحر عبر شحنها وأ ،نقلها وأ ،الخطرة النفايات

 هدافأ بغرض باالنقراض ةمهدد كحيوانات المصنفة الحيوانات من عينات على القبض وأ
 من صادر ترخيص لىإ يحتاج والذي اإلعمار، إلعادة التكاثر وأ ،العلمي البحث تخص
 المهددة الحيوانات نواعأ لحماية الوطنية اللجنة يرأ أخذ بعد ،بالفالحة المكلف الوزير طرف

 .  (2)باالنقراض
 بكل الصناعي المجال في الترخيص جراءإ على شدد قد الجزائري المشرع ونجد

 عن الناجمة النفايات تكدس عند وأ لصناعية،ا المنشآت إلنشاء الترخيص عند سواء مراحله،
 خضوعها يستدعي أمر وهو ،واإلنسان البيئة سالمة على مباشر تأثير من لها لما ،استغاللها

 والدخان نفجاراال خطر أهمها والتي ،مضايقاتها أو ،مخاطرها منع بهدف خاصة لرقابة
 والوزير ،البيئة وزير من المصنفة فئةال حسب شغالاأل بداية رخصة فتمنح ،(3)والروائح
 الشعبي المجلس يسرئ وأ الوالي، ومن القانون، به يسمح ما طارإ في المعني
 .(4)الخ...الوطني
 هصاحب بإشعار مصنفة ةمنشأ فتحل لديها الترخيص فمل إيداع تم التي السلطة تقومو 

  .(5)المعني إلى الملف يعاد ثم ،اإليداع تاريخ تلي التي يوما 15 مدة خالل
 أهمية بحسب وذلك المصنفة، للمنشآت فئات أربعة اعتمد قد المشرع نبأ ونشير

 وخطورة أهمية ضوء وعلى خطورة، واألكثر األهم األولى الفئة تعدو  ،ؤسسةم كل وخطورة
 رورةـــض ىـإل اللـــاالستغ ةـــرخص على هاـــحصول دـــعن عـــتخض هاـــفإن ةـــمصنف ةـــمؤسس لـــك

 

                                                           
(1)
 .، المرجع السابق10-03انون رقم: ، من الق 55المادة  

  .، المرجع السابق12 -05نون رقم: ، من القا44كذلك المادة 
(2)

المحدد لكيفيات قبض عينات من ، 2008ديسمبر  24: ، المؤرخ في144 – 08، من المرسوم التنفيذي رقم:  02المادة  

 .2008ديسمبر  29، الصادرة في:  01، ج ر ، العدد الحيوانات المصنفة كأنواع حيوانات مهددة باالنقراض
(3)
 المرجع السابق.، 198-06المرسوم التنفيذي رقم: من ، 02المادة  
(4)
 المرجع السابق. ،10-03، من القانون رقم: 19المادة  
(5)
 .، المرجع السابق198-06التنفيذي المرسوم من ، 06المادة  



 الباب األول:                             الحماية اإلدارية السابقة عن وقوع الضرر البيئي

- 178 - 
 

 .(1)معينة إدارية سلطة طرف من األخيرة هذه على المصادقة 
 الملحق في المحددة القائمة عن أو الفئات هذه عن خارج هو ما كل أن منها يفهم وال

 ستغاللا أن اعتبار على ،نشاطه في ةالمنشأ صاحب ليبدأ مسبق ترخيص إلى تحتاج ال نهاأ
 ،ئةالبي عناصر حدأ على أخطار ولها ،المصنفة المنشآت قائمة في واردة غير منشأة

 التدابير التخاذ أجال له ويحدد تقرير على بناءً  المستغل الوالي تعذر البيئية فالمصالح
ذا المثبتة، ضراراأل إلزالة الضرورية  سير يوقف المحدد األجل في المستغل يمتثل لم وا 
 .(2)المفروضة الشروط تنفيذ حين إلى المنشأة

 في ذلك يكونو  ،عدمه من الترخيص جراءإ اتخاذ في التقديرية السلطة للوالي ويعود
 المتالكها التقدير صاحبة البيئية المصالح تعتبر أخرى جهة ومن جهة، من سلطته حدود
 الواجب جراءاإل مالئمة مدى سلطة تعزز التي المعاينة محاضر خالل من ،التدخل سرعة
 ذلك وكل العكس، وأ مسبق كإذن الترخيص منح ءً واس هاعلي تعرض التي الحالة في ،تطبيقه
 البيئي التقييم دراسة إعداد بضرورة تبدأ والتي، األحكامو  الشروط من لمجموعة وفقا

 من مكوناته مختلف من والتأكد ،لفحصه ستغاللاال رخصة طلب ملف إيداع ثم ،(3)للمشروع
 من والمكونة الوالية، والي برئاسة المصنفة المنشآت لمراقبة مختصة والئية لجنة لدى ،وثائق
 المؤسسة بإنشاء المسبقة الموافقة مقرر تسليم ثم ومن ،(4)ممثليهم أو الوالئيين المديرين أغلب

                                                           
(1)
 .، المرجع السابق198-06 المرسوم التنفيذيمن ، 03المادة  
(2)
 .بق، المرجع السا10 -03، من القانون رقم : 25 المادة 
(3)

في ملف البيئي  لألثر تقييم دراسة تقديم و ، المرجع السابق، بحيث يتم إعداد198 -06، من المرسوم التنفيذي: 05المادة  

 و الدراسة هذه تقييم بهدف اللجنة الوالئية المختصة، المشروع على مستوى امانة أو المنشأة صاحب طرف من يودع

 .المطلوبة الرخصة منح قبل عليها المصادقة
(4)

 بعض على زيادة ،الوالئيين المديرين أغلب من اللجنة هذه تتكون لجنة والئية لمراقبة المنشآت المصنفة تتشكل 

 األمن، البيئة، : ممثليهم أو التاليين نيالوالئي مديرينال-و ممثله رئيسا للجنة مع ن، ويكون الوالي المختص إقليميا أالمسؤولي

 المؤسسات والسكان، الصحة الفالحية المصالح اإلقليم، وتهيئة التخطيط والصناعة، المناجم العامة الشؤونو التنظيم

 ممثل الغابات، محافظ للوالية، الوطني الدرك فرقة قائد البحري، الصيد العمل، التقليدية، والصناعة والمتوسطة الصغيرة

                                                                             البلدي، الشعبي المجلس رئيس اللجنة، بأشغال المعني المجال في مختصين خبراء ثالثة ستثمار،اال لتطوير الوطنية الوكالة

 المديريتين هاتين تخص اللجنة ستدرسها التي الملفات كانت إذا ،يةللوال السياحةو الثقافة مديري من كال اللجنة هذه تضم كما

 إحداهم .  أو

 ، المرجع نفسه.29: المادة أنظر لـ           
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 .(2)ستغاللاال ةــرخص مــتسلي بلـــــق(1) ةـالمصنف
 خاصة البناء رخص طلب في بكثرة دارياإل رخيصالت مجال نجد الصدد هذا وفي 
 بالسياحة لمكلفةا الوزارة من مسبق يلرأ تخضع حيث السياحي، التوسع بمناطق المتعلقة

 مصنفة، ثقافية معالم على المناطق هذه تحتوي عندما ،بالثقافة المكلفة دارةاإل مع وبالتنسيق
 .(3)السياحية التهيئة مخطط لمواصفات وتخضع

 المدة محدد غير دائم الترخيص أن فاألصل الزمان في الترخيص سريان حدود وعن
 :ذلك على األمثلة نوم توقيته، على صراحة القانون نص إذا إال
 الشروط استيفاء بعد -بذلك القانون سمح متى -المؤقت الترخيص تجديد يجوز -

 ضمن الترخيص طالب يدفعها رسوم في يتمثل بمقابل الترخيص يكون وقد المطلوبة،
 .(4)المعاينة تكاليف عادة الرسوم هذه تكون إلصداره، توافرها الالزم الشروط

 وغير خطرةالم بالعمارات المتعلق المرسوم في المؤقتة الرخصة على النص تم -
 مؤقت ترخيص أو ،مؤقتة رخصة تسليم الوالي بإمكان كانو  ،1976 لسنة الصحية

 دون محددة وبشروط ،معينة حاالت في للتجديد، لةقاب غير أشهر ستة لمدة باالستغالل
 .(5)باالستغالل الدائم الترخيص منح إجراءات نفس التباع الحاجة

 المنظم 339-98: رقم التنفيذي المرسوم في المؤقتة الرخصة على النص تم كما -
 الشعبي المجلس رئيس أو ،الوالي الوزير، من كل التنظيم مكن حيث المصنفة، للمنشآت
 المقررة اإلجراءات وفق المعني طلب على بناء األجل محددة رخصة منح من ،البلدي

                                                           
(1)
 المصنفة المؤسسة ستغاللا رخصة طلب ملف دراسة عن الناتجة مجموع األحكام إلى هذا المسبقة الموافقة مقرر ويشير 

 إذ البناء أشغال في على البدء قيد المقرر هذا يعد و إنجازها، المزمع المصنفة المنشأة إنجاز مرحلة خالل بالتكفل بها للسماح

 . المسبقة الموافقة مقرر يتحصل لم ما مصنفة منشأة بناء أشغال في يشرع أن يستطيع ال المشروع صاحب أن

 ، المرجع السابق.198 -06من المرسوم التنفيذي: ، 18-16المواد:  لـ: أنظر
(2)

 ، المصنفة المنشأة أهمية و االستغالل رخصة باختالف مختلفة رية إدا جهات عن تصدر قرارات بموجب تسليمها يتم 

األولى،  الفئة من المصنفة بالنسبة للمنشآت المعني لوزيروا بالبيئة المكلف وزير بين مشترك وزاري قرار بموجب

 الشعبي المجلس رئيس من وقرار الثانية، الفئة من المصنفة للمنشآت بالنسبة إقليميا المختص الوالي من قرار وبموجب

 .الثالثة الفئة من المصنفة للمنشآت بالنسبة إقليميا المختص البلدي
(3)

المتعلق بمناطق التوسع والمواقع ، 2003فيفري  17، المؤرخ في: 03-03، من القانون رقم: 24،15 نالمادتي 

 . 2003فيفري  1ّ9، الصادرة في: 11، ج ر، العددالسياحية
(4)
 .99، ص2001، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1، طتنظيم القانوني للنشاط الصناعيالمحمد أحمد فتح الباب،  
(5)

يتعلق بالعمارات المخطرة والغير ، 1976فيفري  20، المؤرخ في: 34-76رقم: الرئاسي ، من المرسوم 20المادة   

 والملغى. ،1976 مارس12، الصادرة في: 21، ج ر، العدد صحية أو المزعجة 
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 بموجب المؤقتة الرخصة تجديد  المرسوم وأجاز المدة، محددة غير صةرخ على للحصول
 الرخصة على للحصول المقررة نفسها اإلجراءات وفق ،المختصة للسلطة المعني مهيقد طلب
 .(1)األولى

 خاللها، باالستغالل الشروع عدم لحا في محددة بمدة الترخيص صالحية قيدت كما 
 قاهرة، قوة أو جاد مبرر دون المحددة المدة طيلة استمر االستغالل في انقطاع حصل أو

 ظل في سنوات ثالث أصبحت ثم ،(2)1976 مرسوم ظل في بسنتين محددة المدة هذه كانت
 2006 لسنة الجديد المرسوم ماأ ،(3)1988 لسنة والملغى المصنفة للمنشآت المنظم المرسوم

 وتمنح للقانون، بقةمطا غير وضعية معاينة حالة في الترخيص وسحب تعليق عن ثتحد
 . (4)عملها ترخيص سحب قبل المخالفة المنشاة وضعية لتسوية شهرأ( 06) ستة مدة

 المنشأة استغالل نشاط على اإلبقاء في بعيد حد إلى حريصا كان المشرع أن يتضحو 
 المدرجة للوثائق المنجزة المنشأة مطابقة مدى من المختصة اللجنة تأكد خالل من المصنفة،

 أو المشروع لصاحب يتاحو  جهة، من المسبقة الموافقة مقرر لنص كذاو  ،الطلب ملف في
 ساسأ على ،االستغالل رخصة على الحصول قبل حتى مشروعه في البدء المصنفة المنشأة

 الصناعي النشاط يعرقل مما منحها قبل طويلة فترة تستغرق أن يمكن االستغالل رخصة نأ
 . التجاري وأ

 االقتصادية النشاطات على اإلداري التعقيد إجراءات من الجزائري المشرع خفف كما
 بموجب لها بالترخيص واكتفى الثالثة، الفئة من المصنفة المنشآت تمثلها والتي، البسيطة

 من المصنفة المنشآت عكس على ،المختص البلدي الشعبي المجلس رئيس عن دريص قرار
 اإلدارية السلطات من ترخيص على الحصول ضرورة فيها تتطلب التي األولى الفئة

 .(5)المركزية
                                                           

(1)
 .المرجع السابق، 339-98، من المرسوم التنفيذي رقم: 19المادة  
(2)
 السابق. ، المرجع 34-76، من المرسوم الرئاسي رقم: 19دة الما 
(3)

يضبط التنظيم المطبق على ، 1988 جوان 26مؤرخ في: ال، 149-88رقم: الرئاسي ، من المرسوم 19/1المادة  

 الملغى.و، 1988 جوان 26 ، الصادرة في:30، ج ر، العدد المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها
(4)
 .، المرجع السابق198-06من المرسوم التنفيذي: ، 23المادة  
(5)
 .49، المرجع السابق، صطار التنمية المستدامةالحماية القانونية للبيئة في إ، عبد الغني حسونة 
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 ثانيا
   البيئية دارةاإل ارإخط  

 لكي ،النشاط رةبمباش علم على الضبطية دارةاإل تكون أن اإلخطار إجراء من الغرض
 للتهديد العام النظام تعرض لمنع ،المناسب الوقت في الالزمة جراءاتاإل اتخاذ من تتمكن
ذا ،النشاط هذا ممارسة نتيجة ضطراباتواال  في اإلدارة بحق مصحوب غير اإلخطار كان وا 

 بمجرد النشاط ممارسة لألفراد يكون الحالة هذه ففي ،معينة مدة خالل عليه االعتراض
 بمجرد النشاط مزاولة لألفراد يجوز فإنه ،االعتراض بحق مصحوبا كان إذا أما ،اإلخطار
 اعتراض عدم يعتبر المدة تلك خالل اإلدارة سكوت ألن ،القانون يحددها التي المدة مضي
 . (1) النشاط لذلك ضمني قبول أو ،النشاط مزاولة على

 ينشأ قد مما الوقاية بقصد األنشطة ممارسة تنظيم وسائل من وسيلة إذا فاإلخطار
 ،المعارضة من معين نشاط ممارسة بنية إعالمها عند اإلدارة بتمكين وذلك ضرر، من عنها
 بالموافقة التماسا أو طلبا ليس بذلك فهو القانون، أوجبها التي روطللش مستوف غير كان إذا

 وتقتصر ،المختصة اإلدارة لجهة تقدم بيانات يحوي هو نماإ معين، نشاط ممارسة على
 قررها التي اإلجراءات واستفائه ،فيه الواردة البيانات صحة من التحقق على اإلدارة سلطة
 .(2) القانون
 ،البيئة على سلبا يؤثر قد نشاطا يمارس من لكل ملزم فهو البيئة حماية مجال في ماأ

 ضراراأل من تمنع التي الوقائية االحتياطات باتخاذ لتقوم بذلك، داريةاإل السلطات يعلم أن
 ةمنشأ نشاط توقف عند: المثال سبيل على فنجد ،(3)تلفةالمخ البيئة بعناصر حدوثها المتوقع
 أشهر (03)ةثالث خالل البلدي الشعبي المجلس رئيس بإعالم يكون مستغلها على مصنفة
رسالو  التوقف، تسبق التي  .(4)تلوثه يحتمل ما أو ،الموقع تلوث إزالة كيفية يتضمن له ملف ا 

                                                           
(1) 

 .390، 389محمود عاطف البنا، المرجع السابق، ص
(2)
 .50،  المرجع السابق ، ص ثره على الحريات العامةإلداري وأالضبط ا ،انسيغة فيصل 
(3) 

زنكة 
 

اسماعيل
 

 .333نجم الدين زنكة، المرجع السابق، ص
(4) 

   ، المرجع السابق.198-06، من المرسوم التنفيذي:  41،42المادتين  
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 الهيئات بالغإ األفراد على تشترط اإلدارية السلطة أن أعاله المادة من يفهم وما
 من اإلدارة مكني فاألول ،للنشاط الحقا وأ ،سابقا إخطارا كان سواء ،المختصة الضبطية

 الترخيص يقترب وهنا ممارسته، قبل بالبيئة الضارة نتائجهو  طالنشا ظروف بحثو  دراسة
 قبول أو رفض في التقديرية السلطة المختصة لإلدارة ويعود ،اإلخطار جراءإ من المسبق
  .منه جزءا أو اإلخطار في جاء ما محتوى

 ،نهائي بشكل المؤسسة نشاط توقف عند وأ ،معينة بمدة النشاط بعد يكون الثاني أما
 مكان البيئة على ضرر أو خطر حدوث لمنع االحتياطات كل يأخذ أن المستغل على يتعينف

 التلوث لمنع الالزم التدابير واتخاذ ،البيئة على هآثار  مراقبة اإلدارة على يسهل مما المشروع،
 .همن تخفيفال وأ

 ذبحها، المراد لحيواناتا عن اللحوم تجار بالغإ السابق اإلخطار عن األمثلة ومن 
نجد التصريح ملزما على كل حائز أو منتج  كما عليها، الطبي الكشف من اإلدارة تمكنلت

الوزير المكلف بالبيئة، ويحوز التصريح كل اإلجراءات العملية  هيقدمللنفايات الخطرة 
 عن االبالغ أو ،(1)واالحتياطات الواجبة للتصدي لكل تلوث محتمل بأكبر قدر ممكن

 لها لما ،الكيميائية األسمدة أو ،الحشرية المبيدات فيه داماستخ تم قد ،زراعي نشاط ممارسة
 على تؤكد التي 410 -04:  رقم التنفيذي المرسوم من 12 المادة أيضا ،(2)البيئة على ثرأ

 كل للتجديد قابلة المعالجة المنشأة مستغل يسلمها التي ق،المسب القبول شهادة وجود إلزامية
 النفايات، مصدر حول معلومات تشمل تقنية بطاقة بمثابة المسبق القبول شهادة فتكون سنة،

 . (3)والمعالجة النقل، الجمع، كيفيات
 إذن على الحصول يشترط وال ،محظور غير الحالة هذه في الفردي النشاط ويعتبر

 ألن ،(4) النشاط هذا لممارسة اإخطاره يجب ولكن ،ستهممار  قبل المختصة السلطة من

                                                           
(1)
 رجع السابق.، الم19 -01القانون رقم:  ، من21المادة  
(2)
 .486، 485، المرجع السابق، ص عيد محمد مناحي المنوخ العازمي  
(3) 

يحدد القواعد العامة لتهيئة واستغالل منشآت ، 2004مبر ديس 14: ، المؤرخ في410-04المرسوم التنفيذي رقم : 

 .2004ديسمبر  19، الصادرة في: 81 ج ر، العدد معالجة النفايات وشروط قبول النفايات على مستوى هذه المنشآت،
(4) 

 .385، المرجع السابق، ص  -دراسة مقارنة -القانون اإلداريعبد الغني بسيوني عبد هللا، 
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 المقتضيات وبين ،المتعددة األنشطةو  الحريات ممارسة بين التوفيق هو ذلك من الغرض
 الحريات هذه ممارسة إعاقة بعدم وذلك ،المتهوس المجتمع بنظام المتصلة والعملية الدستورية

 .(1)محوها أو
 ثالثا

 البيئية دارةاإل قبل من المفروضة االلتزامات
 تنظيمية أحكام على لتشتم ضبطية لوائح صدارإ لىإ اإلداري الضبط سلطات تلجأ 
 نعلم معين يجابيإ بنشاط بالقيام والمنشآت فراداأل كإلزام فراد،األ نشاط تنظيم إلى تهدف
 آثار بإزالة البيئة تلويث في بخطئه تسبب من لزامإ أو المختلفة، البيئة عناصر تلويث

 القيام عن المتناعا يأ السلبي، بالعمل امالقي حظر يعادل يجابيإ عمل اإللزام فيكون التلوث،
 الحظر جراءإ يعكس اقرارً  فيكون ،ومحددة معينة توجيهات بوضع وذلك ،(2)عمالاأل ببعض
 معين، بتصرف القيام ضرورة وه لزاماإل أن حين في ،النشاط إتيان خالله من يمنع الذي
 لتكريس التصرفات ببعض القيام على فراداأل إجبار أجل من األسلوب هذال اإلدارة فتلجأ

 . (3)البيئة على والمحافظة الحماية
 غلبأ في إيجابي كإجراء معينة بتصرفات للقيام الملزمة وامرواأل التوجيهات ونجد 

 على األمثلة ونجد القانونية، القاعدة أركان برزأ من اإللزام اعتبار على ،القانونية النصوص
 :ومنها ،البيئي التشريع نصوص من الكثير في لزاماإل أو التنظيم إجراء

 على يعمل أو يضمن بأن للنفايات حائز أو ،منتج كل ألزم حيث النفايات إدارة قانون -
 التي المنتجات وعن يسوقها أو ،يستوردها التي المواد عن الناجمة ،النفايات تثمين ضمان
 .(4)يصنعها

 التأثير دراسةو  ،البيئة تسيير مخطط اعتماد المناجم نونقا خالل من المشرع يلزم كما -
                                                           

(1)
مجلة مجلس الدولة، السنة التاسعة ، (فلسفة العالقة بين الضبط اإلداري وبين الحريات)محمود سعد الدين الشريف،  

  .13، ص1969عشر، 
(2)
 .136ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  
(3)

مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم ، )حق الفرد في حماية البيئة لتحقيق السالمة والتنمية المستدامة(، نبيلة أقوجيل 

 .345، ص 2010، ديسمبر 06السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، العدد 
(4)
 .، المرجع السابق19 -01 :، من القانون رقم06المادة  
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 .(1)البيئة حماية لقانون وفقا عليها 
 استغالل رخصة صاحب أو ،المنجمي السند صاحب المعنية االدارة تلزم كما  -

 تنجم أن يمكن التيو  ،الجسيمة األخطار من يةللوقا نظاماً  يضع أن ،ملاوالمر  الحجارة مقالع
 .(2) نشاطه عن

 شخص كل خالله من المشرع ألزم الثقافي بالتراث المتعلق القانون كذلك -
 بما يصرح أن ،بها مرخص بأشغال القيام بصدد أو الصدفة، بطريق ممتلكات يكتشف
 بالثقافة المكلفة الوزارة مصالح إبالغ عليه يجب التي ،المختصة المحلية للسلطات اكتشفه
 . (3) مباشرة

 بحماية المتعلق 10 -03: رقم القانون من 10 المادة من الثانية الفقرة يضاأ -
 وأهداف اإلنذار مستوى بضبط ملزمة الدولة أن على تؤكد والتي المستدامة، والتنمية البيئة
 وكذا ،رضاأل وباطن والماء الهواء بعنصر يتعلق فيما خاصة القصوى، والقيم وعيةالت

 الوضع مع يتناسب ماب اتخاذها الواجب جراءاتواإل المستقبلية، األوساط هذه دراسة إجراءات
 والمؤسسات البنايات واستغالل بناء عمليات نجد عالهأ القانون من 45 والمادة القائم،

 حماية لمقتضيات تخضع المنقوالت وكل المركبات وكذلك ،والزراعية التجارية الصناعية
 .منه والحد الجوي وخاصة التلوث اثحدأ لتفادي البيئة،

  العمرانية بالتهيئة المتعلق 29-90: رقم القانون من 45 المادة نجد كما -
 المواقع قيمة بإبراز ات،المساح على الحفاظ بالساحل العمراني لتوسعل تلزم ،والتعمير
 البيولوجي، للتوازن الالزمة والبيئات ،والتاريخي الطبيعي ،الثقافي للتراث المميزة والمناظر

 .االراضي شغل مخطط ألحكام طبقا ذلك وكل
  ارةـــــــــــــعم لــــك واءـــــباحت تلزم (4) 175-91: مـرق يذيــالتنف ومـرســـالم من 42 المادة  -

                                                           
(1)

 .المرجع السابق ،05-14، من القانون رقم: 4/6المادة   
(2)

 .المرجع نفسه، 49المادة   
(3)

 المرجع السابق. ، 04 -98، من القانون 77المادة   
(4)

، ، ج رالمحدد للقواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء، 1991 ماي 28، المؤرخ في: 175-91 المرسوم التنفيذي رقم:  

  .1991جوان  01، الصادرة في: 26العدد 
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 بطريقة المحل هذا وضعية وتحدد المنزلية، النفايات لرمي وبهو ،مغلق محل على جماعية
 . بالبيئة ةالمضر  والغازات الرائحة تسرب تمنع

 على الحصول لشرط تخضعه أو ،معينا نشاطا تحظر أحكام على الالئحة تشتمل الو  
 لوائح بوضع وذلك األفراد نشاط تنظيم على تقتصر بل اإلدارة، إخطار لضرورة أو تصريح

 متى الحظر درجة إلى لزامواإل التنظيم يصل أن يجوز ال لكن ممارسته، وكيفية أوضاع تبين
 . (1)للحرية إعاقة القيود أقل على منطويا التنظيم يكون أن ينبغي لذلك مشروعا، النشاط كان

 رابعا
 دارياإل الترغيب سلوبأ

 معينة بأشكال يقوم من لكل معنوية وأ مادية مساعدات البيئي الضبط طاتسل تمنح
 الضريبية كاإلعفاءات ،(2)التلوث عمالأ بعض ودرء البيئة ايةمح في هميتهاأ القانون يقدر

  .لها الملوثة النفايات من والتقليل ،البيئة حماية في تساهم التي الصناعية للمشاريع
: رقم القانون من 76 المادة نجد الجزائري التشريع في جراءاإل هذا تطبيقات ومن

 تتم ،المالية قانون في المحددة والمالية كيةالجمر  الحوافز نبأ سابقا، لمذكورا 10 -03
 سياق في تسمح التي التجهيزات تستورد التي الصناعية المؤسسات كل من منها االستفادة
 بكل التلوث من والتقليص ،الحراري حتباساال ظاهرة تخفيف أو بإزاله منتجاتها، وأ صناعتها

 يقوم معنوي وأ طبيعي شخص كل نأ توضح نفسه القانون من 77 المادة كذلك ،هأشكال
 وبحسب للضريبة، الخاضع الربح في تخفيض من يستفيد ،البيئة ترقية في تساهم بأنشطة
  .البيئة مجال في وطنية جائزة تحدد نفسه القانون من 78 المادة

 المجال بحماية الخاص الضبط دارةإ تستعمله الذي الترغيب أسلوب أنب ونالحظ
 نفصل ما وهذا البيئة، بسالمة تمس قد التي عمالواأل ،المشاريع ألصحاب هكرست قد البيئي
 .الثاني الباب من الثالث الفصل يف فيه

 
                                                           

(1)  
 .278عادل السعيد محمد أبو الخير، المرجع السابق، ص 

(2)
 .142، 138ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص   
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 الثاني الفرع
 الفردية دارياإل الضبط تاقرار 

 تطبيقها بقصد قراراتها إصدار طريق عن اإلدارية سلطاتها ةالضبطي الهيئات تمارس
 .البيئة على محتمل بضرر عالقة لهم فراداأل من عدد وأ ،معين فرد على

 داريةإ قرارات أو قوانين إلى مستندة تكون الفردية األوامر أن تؤكد العامة والقاعدة 
 في موجودة عدةلقا تطبيق مجرد دارياإل الضبطي األمر ويكون مسبقا، وموجودة عامة

 إلى اإلدارة من تصدر التي القرارات هذه الومث فردية، لةحا على داريةاإل اللوائح أو القانون
 .المقررة العامة للشروط مخالفا وأ ،للسقوط آيالً  منزل بهدم األفراد حدأ

 النشاط أوجه لتنظيم عامة قواعد تتضمن ضبط لوائح اإلداري الضبط هيئات وتصدر
 بقرارات والمعروفة يئيالب التوازن حفظ خالل من ،العام النظام على الحفاظ بهدف ،البيئي
 في توافرها الواجب والضوابط الشروط من العديد والقضاء الفقه وضع ولقد الفردية، الضبط

 :يلي مافي نعرضه ما وهذا ،)1(مشروعيتها على وتأكيدا ضمانا الفردية الضبط اتقرار 
 أوال

 المستقلة الفردية الضبط تدابير
 يتعلق فيما إال ،األخرى اإلدارية األوامر سائر عن الفردية التدابير هذه تختلف ال
 نشاط ونجد ،(2)اإلدارية للقرارات العامة لألحكام تخضع فإنها ولهذا وغاياتها، بأهدافها
 صورا الفردية الضبط تدابير وتأخذ ،) 3)القرارات هذه إلى كله يتحول قد اإلداري الضبط
 الً آي منزل بهدم الصادر مركاأل شيء بعمل أمرا تتضمن فقد ؛األحوال بحسب مختلفة
 منع أو ،عام عاجتما بمنع كاألمر معين شيء عمل عن باالمتناع تصدر وقد ،للسقوط
 بشغل الترخيص أو ،معين نشاط بمزاولة ترخيص منح يتضمن كما ،مسرحية أو فيلم عرض
 .مؤقتة بصفة العام الطريق من جزء

                                                           
(1)

، 01ددزائر، العـ، مجلة مجلس الدولة، الجرقابة القاضي اإلداري على السلطة التقديرية لإلدارة(فريدة أبركان، ) 

 .114، ص 2002
(2)
 .546، المرجع السابق، صجيز في القانون اإلداريالوسليمان محمد الطماوي،  

(3)
 . 393، المرجع السابق، صمحمود عاطف البنا  
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 ال مستقلة فردية ضبط قرارات صدارإ يجوز ال أنه أغلبه في الفقهي الرأي ويذهب 
 مبدأ تطبيق ينافي ألنه ،الئحة أو قانون في سواء ،عامة ميةتنظي قاعدة إلى تستند

 تتنبأ أن يمكن ال الئحةال العملية الناحية من أنه الرأي هذا على يالحظ وما ،)1(المشروعية
 لندرة ،بشأنها عامة تنظيمية الئحة صدور تبرر ال خاصة حاالت هناك أن كما ،شيء بكل

 تبقى أن عليها تنص الئحة وجود وعدم وقوعها حالة في الضبط لسلطات يمكن فال وقوعها،
 .سكوت حالة في

 ولكن ،قانونية عامة تنظيمية قاعدة إلى المستندة غير الفردية الضبط قرارات وتبقى
 :التالية الشروط توافر لذلك يشترط

 من خاص موقف اتخاذ يفرض خاص واقعي موقف استدعاه قد الفردي القرار يكون أن -  
 .العام النظام على المحافظة أجل
 على متطلبا مستقل، فردي قرار اتخاذ إمكانية استبعد قد نفسه المشرع يكون أال -   

 الضبط نطاق في داخل الفردي القرار يكون وأن ،)2(مسبقة ةالئح إصدار ذلك من النقيض
 .(3) أغراضه ألحد محققا أي العام

 قاعدة غياب عند الفردية القراراته الضبط هيئات اتخاذ بإمكانية ميسلالت يمكن نهأ ننوه
 قانوني نص وجود وعدم ،العام النظام حفظ بضرورات مشروط ذلك أن غير عامة، تنظيمية
 .معارض

 ثانيا
 بالالئحة الفردية الضبط وامرأ عالقة

 الضبط لهيئة يجوز ال أنه الفردي والقرار الالئحة بين العالقة مجال في قوله يمكن ام     
 لالئحة المطلق التطبيق أن غير ،سابق تنظيمي قرار تخالف فردية اتقرار  تصدر أن اإلداري

                                                           
(1)

، ص 2003منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر،  ،اللوائح اإلدارية وضمانة الرقابة القضائية عليهاسامي جمال الدين،  

305. 
(2)

 .45السابق، ص مرجع ال، الجوانب القانونية لفكرة البوليس اإلداريعمار عوابدي،  
(3)
 .  304أبو الخير، المرجع السابق، ص عادل السعيد محمد  

 .546، المرجع السابق، ص القانون اإلداريالوجيز في سليمان محمد الطماوي،  أيضا:  
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 لهيئات القضاء يجيز لهذا األحيان، بعض في مقبولة غير نتائج إلى يؤدي قد السابقة
 الالئحة تنص أن لذلك اشترط أنه غير ،خاصة حاالت في الالئحة امأحك تخالف أن الضبط
 يكون وأن تعسفي، نحو على االستثناء بهذا يرخص ال نأو  ذلك، إمكانية على صراحة
 .(1)العام النظام حفظ ضرورة مع متالئم اإلجراء
 على فنجد ،الترخيص بهذا االستمتاع في المساواة قدم عل األفراد معاملة ينبغيو  
 ،السابقة الشروط يلخص 1932 ير فيف 13 في له الفرنسي الدولة مجلس حكم المثال سبيل
 هيئات بتنظيم الخاصة الدعوى تلك وكانت اإلداري، القضاء لرقابة يخضع وجودها أن ويؤكد
 استثناءات تضع أن في الضبط لهيئة الدولة مجلس واعترف ،الباليه وقاعات للمرافق الضبط
 في يوجدون الذين ،العامة الرقص قاعات مستغلي جميع لمصلحة ،التنظيم من خاصة
 .  (2)المساواة قدم على يعاملوا أن على ،مماثلة أوضاع

 ثالثا
 الفردية لضبطا تدابير شروط

 ويمكن شروط، مجموعة تستوفي أن بد ال الفردية الضبط قرارات مشروعية من للتأكد
 :                                             يلي فيما إجمالها
 يكون أن بمعنى القانونية، الشرعية نطاق في الفردي الضبط قرار يصدر أن يجب -        

 .باإلجراء المبتغى للنشاط المنظمة اللوائح أو ،القوانين حدود في صدر قد
 واقعية أوضاع بتوافر ذلك ويتحقق ،محددا الضبط قرار موضوع يكون أن يجب -       
ال ،إصداره تستلزم  .القرار في الصحة ركن يتوافر ثم ومن معيبا، القرار عد وا 
 بالنظام خاللاإل منع وهي محدودة، غاية الفردي الضبط لقرار يكون أن يجب -       
 الضبطية قراراتها التخاذ المبررة اإلخالل ألوجه الضبط هيئة تقدير أن يبدو وقد هذا ،العام
 إليه يهدف بما مقيد بطيلضا التقدير أن ذلك مقبول غير النظر هذا أن غير مطلقا، يقع

 يالفرنس الدولة مجلس قضى قدف لذلك ،لقصده مطابقا اإلداري القاضي راهي بماو  ،المشرع
                                                           

(1)
 . 55المرجع السابق ، ص، الضبط االداري وأثره على الحريات العامة، انسيغة فيصل 

(2)
 .310عادل السعيد محمد أبو الخير، المرجع السابق، ص 
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 احتمال من الضبط هيئة به تمسكت ما أن أساس على اجتماع بحظر ضبطي قرار ببطالن
 كان بحيث ،الخطورة من حالة ينشئ ال االحتـمال هذا ألن ،مقبول غير اضطرابات قيام

 .    (1)االجتماع منع بغير االضطراب هذا اتقاء يتعذر
 ارتباط بسبب ،بإصداره المختصة الضبط سلطة من الضبط قرار يصدر أن يجب -    

 في وضوحا أكثر االرتباط هذا أن ونجد ،معين بمكان معينين أشخاص أو معين شخص
 الموجود للمنطقة البناء ومالءمة للمساكن الصحية بالشروط والمتعلقة الفردية الضبط تدابير
 ،التدابير تلك اتخاذ على غيرها من أقدر المحلية الضبط سلطة أن نجد األمور تلك ففي بها،
 .واحتياجاتهم السكان وطبيعة ،والبيئة المكان بظروف معرفة أكثر أنها حيث
 ،بالعمومية ومتصفا وفعاال والزما ضروريا الفردي الضبط قرار يكون أن يجب -      
  .تفاديه دالمرا الخلل جسامة مع ومتناسبا للمساواة ومحققا

 الثالث المطلب
 البيئة على التأثير دراسة قرارات

 المشروعات، أو للمنشآت البيئية التأثيرات دراسة في البيئي األثر تقييم أهمية تتمثل
 على والحفاظ البيئة وحماية جهة، من المستدامة التنمية لحماية معها التعامل وكيفية

 في البيئية باألبعاد األخذ إلى بالدراسة لمكلفةا اإلدارة تسعى لذلك أخرى، جهة من عناصرها
 على تحافظ كما الصناعي، النشاط لبدأ الترخيص رفض أو بمنح القرار اتخاذ عند االعتبار

 .(2)مردوده على تقع التي المعوقات وتجنب ،متوقعة غير بيئية مشاكل أي من األخير هذا
 السلبية البيئية المردودات أو اآلثار، كشف عن عبارة البيئي األثر تقييم دراسةو 

 وغير منها المباشرة الملموس، وغير منها الملموس الشاملة التنمية لخطط يجابيةاإلو 
 ثاراآل تفادي أو معالجة بغرض والعالمية، واإلقليمية المحلية والمستقبلية نيةاآل ،المباشرة
 .(3)معا نمائيةاإل وللمشروعات للبيئة حماية وذلك المفيدة ثاراآل وتأكيد خاصة فةبص الضارة

                                                           

 (1)
 .313، 312، صيد محمد أبو الخير، المرجع السابقعادل السع 
(2)

، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  02، طة في ظل العولمة المعاصرةإدارة البيئة والتنمية المستدامخالد مصطفى قاسم،    

 .177،  ص2010مصر، 
 (3)

 . 166ص  ،2009ردن، ر دجلة للنشر والتوزيع، عمان، األ، دا01، طالبيئة والمجتمعمين كاتوت، سحر أ  
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 ذات تنموية لنشاطات تنبؤيه دراسة عن عبارة" :نهابأ" الحجار صالح" الدكتور وعرفها
 فضلأ الختيار ،المتاحة البدائل وتحديد ،عليها تأثيرها لتقييم البيئة، على محتمل تأثير

 .(1)"عنها بدائل واقتراح ،بيةسل قلاأل البيئية التأثيرات ذات المتاحة الوسائل
   :في الصادر القانون في مرة ألول فرنسا في البيئي التأثير الدراسات تقنية أدرجتو  

 التأثير دراسة" تسمية تحت وعرفت ،والطبيعة البيئة بحماية المعني 1976/07/16
 القانون نصوص في أدرجت ألنها ،ثوري جراءإ بمثابة الفرنسي الفقه ويعتبرها "يكولوجيإلا

 .(2)سلوبهاوأ موقفها تغيير العامة السلطات ىعل وفرضت ،دارياإل
 ليةآ نأب سابقا المذكور 03/10:رقم القانون في الجزائري شرعالم ليهإ ذهب ما وهذا

 الفنية واألعمال والمصانع ،الثابتة والمنشآت والهياكل ،التنمية مشاريع على مطبقة الدراسة
 وأ فوًرا، مباشرة غير أو مباشرة بصفة تؤثر التي والتهيئة البناء وبرامج أعمال وكل األخرى،

 كذلك ،المعيشة ونوعية طارإ وعلى اإليكولوجية، التوازنات لىع السيما البيئة، على الحقا
  .(3)الطبيعية والفضاءات الموارد

  07/145:رقم مستقل مرسوم لىإ التأثير دراسات قرارات في تفصيلال حالةإ وتم
 ممارسة مالئمة مدى بتحديد ،البيئة على التأثير موجز على المصادقة بكيفيات المتعلق
 ،للمشروع المباشرة غير وأ المباشرة اآلثار تقييم تحديد مع ،البيئة على المختلفة األنشطة
 .(4)المعني مشروع إطار في البيئة بحماية المتعلقة يماتبالتعل التكفل من والتحقق

 التي ،يئةالب على المؤثرة الدراسات تطبيق لمجال المصنفة المنشآت تخضعو 
 وثيقة لدراسةا فتشكل ،(5)هااستغالل في البدء جلأ من داريةإ رخص على الحصول تستوجب

                                                           
(1) 

، نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، 01، طلبيئي في المشروعات الصناعية والتنميةثر ادليل األصالح الحجار، 

 .     26، ص 2002 مصر،
(2)  

PRIEUR Michel, Droit de l'environnement, 3
eme

éditions, DALLOZ, Paris, France, S.A.E, 

p71. 
(3) 

 .، المرجع السابق03/10 ، من القانون رقم: 15المادة 
(4) 

يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات  ،2007ماي  19، المؤرخ في: 07/145من المرسوم التنفيذي رقم:  ،02المادة 

 .2007ماي  22، الصادرة بتاريخ:  34، ج ر، العدد ى دراسة وموجز التأثر على البيئةالمصادقة عل
(5) 

   .، المرجع السابق10-03ون رقم: ، من القان19، 18المادتين

 .المرجع السابق، 198-06 يضا المرسوم رقم:أ

 .المرجع السابق ،07-144 :يضا المرسوم رقمأ
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 استغالل في الشروع جلأ من رخصة طلب بغرض والتقني، اإلداري الملف في وثابتة أساسية
 .(1)شآتالمن هذه

 الصحة على تسببها لتيا المضار وأ واألخطار أهميتها بسبب الرخص هذه وتشترط
 براحة المساس لىإ تؤدي قد وأ ،السياحية المناطقو  ،النظافة ،البيئية نظمةاأل ،العمومية
 قائمة ضمن يوجد ال وما الخاصة، أو العمومية توالمنشآ النشاطات مراكزو  ،(2)الجوار

 تجري التي والنشاطات ،الصاخبة الرياضية النشاطات وكذا ،البيئة لحماية المصنفة المنشآت
 هذه كل  البيئة تمس قد وأ ،شخاصاأل بصحة تضر أخطارا تحدث والتي ،الطلق الهواء في
 واستشارة البيئة على التأثير دراسة نجازإ بعد لممارستها داريةاإل الرخص حمن يلزم ،نشطةاأل

 .(3)الجمهور
 عن التنقيب كعمليات البيئة على التأثير موجز تتطلب التي التهيئة عمالأ كذلك 
 كذلك الثقافية، المنشآت نشاءإ ومشاريع ،للسكان المياه جر مشاريع ،الغاز ،البترول حقول

 البناء شغالأ ،والموانئ المطارات تهيئة مشاريع مثل التأثير دراسة تنظم التي المجاالت
 .(4)الخ...الكهرباء خطوط نشاءإ ،والري

 تحقيق ببدء قرار يعلن واليالف ،التأثير موجز اسةدر  عن المسؤولة الجهة عن ماأ
 وال ،(5)نسخ عشر في المشروع صاحب قبل من التأثير دراسة ملف يداعإ بعد عمومي
 وبعد العمومي التحقيق قفالإ تاريخ منذ ،شهرأ( 04) أربعة التأثير دراسة فحص مدة تتجاوز

 المكلف الوزير قبل من الموافقة لتتم ،(6)قليماإل مستوى على والمختصين البيئة روزي يرأ أخذ
 .(7)والقضائي اإلداري للطعن قابل مسبب بقرار الرفض وأ ،والوالي بالبيئة

                                                           
(1) 

   .، المرجع السابق10-03قانون رقم: ، من ال19المادة 
(2) 

 .، المرجع نفسه 18المادة 
(3) 

            .المرجع نفسه
(4) 

 .، المرجع السابق145-07 :ول، من المرسوم التنفيذي رقملتأثير في الملحق األقائمة المشاريع التي تخضع لدراسة ا
(5) 

 .نفسه، المرجع 09،07 تينالماد
(6 )

 ، المرجع نفسه.17المادة 
(7)

 .نفسه، المرجع 19، 18 المادتين 
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 مصطلح رعالمش وظف حيث وتقنية إدارية وثائق عدة التأثير دراسة وتتضمن 
 المذكورة غير خرىأ وثائق طلب يمكنها المعنية دارةاإل نأ بمعنى ،(1)"...يأتي ما السيما..."

 ،التأثير موجز أو ،التأثير دراسة على نفاقاإل المشروع صاحب المشرع لزمأ كما القانون، في
 قبل من معتمدة استشارات مكاتب أو خبرات، مكاتب أو ،الدراسات تبمكا طرف من وتعد

 .(2)بالبيئة المكلف الوزير
 التأثير دراسة لمكونات األدنى الحد 10-03 :رقم قانونال من 16 المادة حددت كما

 األصلية للحالة ووصف به، القيام المراد شاطالن عرض في تتمثل والتي ،التأثير موجز دون
 البيئة على المحتمل للتأثير ووصف ،به القيام المراد بالنشاط يتأثران قد اللذان ،وبيئته للموقع
 آثارها عن والتعويض ،البيئية األخطار من للتخفيف البديلة والحلول بها، القانطين واألفراد
 .(3)والصحة بالمحيط المضرة
 به يقوم جراءإ أهم البيئة على التأثير دراسة لقبو  وأ برفض القرار بأن نالحظو 
 داريةاإل اإلجراءات أبرز من ويعتبر الضرر، وقوع قبل بيئةال حماية زاءإ المشروع صاحب

 الرفض وأ القبول قبل المختصة للجهات شارةواالست ،التحقيق حيث من مطوال وقتا تأخذ التي
 جراءاتاإل من ديدبالع التأثير دراسة راتقرا فصل قد الجزائري المشرع نجد لذلك ،للدراسة
 بحلول لمجابهتها واالستعداد ،وقوعها المحتمل ضراراأل من البيئة وقاية بغرض الالزمة،

 .بديلة
 صور إحدى هي للبيئة اإلدارية الضبطية جراءاتإلا أن بينا سبق ما كل خالل من 
 دارةاإل بها تقوم وقائية وسائل تتضمن وهي ،عليها الضرر وقوع قبل للبيئة االجرائية الحماية

 ضبط لىإ البيئي بالمجال الخاص اإلداري الضبط يهدف لذلك الضبطي، نشاطها خالل من
 ،عناصره كلب البيئي العام النظام حفظ خالل من ،نشطتهمأ ممارسة في األفراد حرية وتقييد

  .وقوعها قبل هتهدد التي المخاطر من للوقاية الالزمة اإلجراءات اتخاذو 
                                                           

(1)
 .، المرجع السابق145-07 :المرسوم التنفيذي رقم، 06المادة  

(2)
 ، المرجع السابق. 03/10، من القانون رقم: 22المادة  

(3)
محتوى نفسه سواء تناول الالذي  03/10رقم: ، على خالف القانون 145-07ي رقم: من المرسوم التنفيذ ،04المادة  

 .ازه وبآثاره المتوقعة على البيئةنجحتوى بحجم المشروع المراد إوربط الم ،و لموجز التأثير على البيئةلدراسة التأثير، أ
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 رسمت وتشاركية احتياطية مبادئ إلى نصل الباب هذا محتوى نم تقدم ما على بناءً و 
 تخطيطية جراءاتا  و  داريإ تنظيم طريق عنو  ،للبيئة االستباقية اإلدارية الحماية مسار

 الماس النشاط ممارسة في الحق :هما اعتبارين بين للتوفيق كلها تسعى ،ضبطية ووسائل
 المراقبة دارةاإل طرف من المفروضة راءاتاإلج لكل النشاط أصحاب احترامو  ،البيئة بسالمة
 . للبيئة

 اإلدارة تتخذها التي البيئي الضرر وقوع عند السابقة االحترازية الضوابط ورغم
 ومن ،البيئي التوازن ويمس يمسها ضرر أي من للبيئة، قبلية حماية ضمان ألجل المختصة

 من أبرزناها والتي المبذولة المجهودات كل ورغم أنه إال مباشرة، اإلنسان حياة ذلك خالل
 إال البيئي، الوعي نشر إلى إضافة لإلدارة، الممنوحة والصالحيات القانونية الترسانة خالل
 بلغت مهما التعويض وأن آلخر، أو لسبب منه مفر ال أمر بيئية أضرار وقوع احتمال أن

 ،الباب هذا في السابقة ةالحماي آلليات دراستنا بعد وعليه فقدته، ما للبيئة عيدي ال قد قيمته
 والتي ،البيئي الضرر وقوع بعد الالحقة اإلدارية الحماية آلليات الموالي الباب في سنتطرق

 . الممكنة الدنيا حدوده في االقل على تجعله الضرر على تقض لم ان
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ال تتوقف مسألة حماية البيئة على اتخاذ التدابير التي أشرنا إليها في الباب األول، 
لحماية وهي وقائية سابقة على وقوع الضرر بالدرجة األولى، ولكن يجب وضع آليات إدارية 

كوسيلة فعالة بيد اإلدارة بغرض الرقابة المستمرة لكل ما  ،الضرر عليهابعد وقوع حتى ة ئلبيا
، على اعتبار أن بعض األنشطة الضارة بالبيئة ال مفر منها، ولو على المدى يمس سالمتها

المنظور، ألجل تلبية حاجات السكان اآلنية وبالوسائل المتوفرة، وباعتبار أيضا أن الضرر 
ال يجب الوقوف مكتوفي األيدي، وال بد  ، وألجل ذلكالت عدةيمكن جبره في حا البيئي ال

 من التقليل منه إلى الحدود الدنيا، وبما هو متاح من أدوات ووسائل الحقة لوقوعه، وهو ما 
 تحكم هذه الحماية خالل هذه المرحلةوعة مبادئ ، من خالل مجمإليه سنحاول التطرق

على  ،ين البيئةري المترتب عن خرق قواندا، لنعرج بعدها على الجزاء اإل)فصل أول(في
الفصل )الحماية دارية المختصة هي المكلفة في دراستنا بتنظيم هذهالسلطات اإلاعتبار 

دارة البيئية ع اآلخر من الجزاء التي تفرضه اإلالثاني(، لنتوجه بعد ذلك نحو التفصيل في النو 
)الفصل الثالث(، وأخيرا نوضح حماية وهو الجزاء المالي ،الضرر البيئي على المتسببين في

 باللجوء إلىبيئي في حالة عدم جدوى الجزاء اإلداري والمالي، البيئة الواقعة بعد الضرر ال
 اآلتي: المنهجي وكل هذا على الترتيب، ) الفصل الرابع(داريالقضاء اإل
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 ولالفصل ال 
  للبيئةدارية الالحقة الحماية اإل تحكم التي المبادئ

على مبادئ تساهم في  ء  اي حماية البيئة بنمساهمة الدولة فعامة لستراتيجية الاالرسم ت   
د هذه المبادئ في تجسوال ت، التلوثظاهرة لعالج  أو القضائي ،النشاط اإلداريسهيل ت

ن أالمختصة  الجهاتلذلك تستطيع  ،بعد وقوع التلوث الواجب اتخاذها إالجراءات اإلمختلف 
 .عناصر البيئة ومكوناتها لواقعة علىخطار ااألتتصدى إلى جميع 

ذو طابع تدخلي بغرض  دورا عالجياالمبادئ التي تحكم الحماية البيئية تلعب و   
ها ديتحدعن طريق ، لردع المتسببين في الضرر البيئي أو توقيع جزاءات ،اإلصالح البيئي

الملوثين تحميل بذلك  محاولة، لضرردارية التي تلحق اجراءات اإلالعمل لإللمعايير وطريقة ل
الناتج عن أنشطتهم ضرر لى عالج الهم إدفعو ، الضارة ألنشطتهم المختلفةمخلفات الألعباء 
 ،ر التلوثردع مصاد عند االعتبار مشاركة المواطنين في ذلك مع األخذ بعين، المختلفة

ن وصل األمر إوأسباب انبعاث الملوثات عمال كل ألى اعتماد أسلوب استبدال ، حتى وا 
 .بأخرى أقل ضررا بالبيئة المتسببة في الضرر البيئي المنشآت

الملوث  أمبدمنها نوضح فيه مفهوم ول األ ،ثالث مباحثلى إالفصل نقسم وبذلك 
ـتطبيق مبدأ الملوث الدافع في شقه العالجي، والمبحث الثالث نفصل الثاني المبحث و  ،الدافع
 :على النحو التاليونوضح ذلك  ،الضرر البيئي االستبدال والمشاركة لعالج أيمبدفي 

 ولالمبحث ال 
 الدافع  مبـدأ الملـوثمفهوم 

ن بني- تسبب اإلنسان بنشاطهي تمس قد  في آثار -على دراسات بيئية حتى وا 
كان الزما  ،نسان واستغالل بيئتهحيطة، وأمام استحالة وقف نشاط اإلبسالمة بيئته الم

، بإيجاد حلول لوضعية بالمقابل وضع استراتيجية تكمل عنصر الوقاية من الخطر البيئي
 الواقع بالفعل.الضرر 
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الناتجة عباء األب الدولة تحمل يتجنسعى مبدأ الملوث الدافع إلى وفي هذا الصدد 
لقائها على عاتق الملوثين بأنشطتهم المختعالج  اليفتكعن  و لفة، وهمخلفات التلوث، وا 

البيئي، وعليه سندرس هذا المبدأ في شقه العالجي كأصل  بذلك يشكل أساسا للجزاء المالي
، وفي سبيل كل ذلك يتمثل في نفقات الوقاية من التلوث ن له جانب وقائي، باعتبار أعام

وثانيهما تعريفه، ، المبدأ نشأة هاولثالث مطالب أإلى ذو البعد المفاهيمي نقسم هذا المبحث 
 .تطرق إلى خصائصه في المطلب الثالثثم ن

 المطلب الول
 نشأة مبدأ الملوث الدافع

 سنة والتنمية االقتصادي التعاون منظمة لتوصيات وفقاظهر مبدأ الملوث الدافع 
 ،مباشرة بصورة يتسبب منكل هذا األخير ، فيكون الملوثإلى جانب المبدأ وعرف  ، 1972

، وهذا (1)الضرر هذا إلى تؤدي ظروفا يخلق أنه أو ،للبيئة ضرر إحداث في مباشرة غير أو
 :في أصل النص بأنه ما يسهل علينا فهم مبدأ الملوث الدافع الذي ع رف

Polluter pays principle means: “that the polluter should bear the 
expense of carrying out the above. Mentioned ‘’pollution prevention 
and control’’ measures decided by public authorities to ensure that 
the environment is in an acceptable state”  .(2)  

 ،ومحاربته ،رضها الوقاية من التلوثتفنفقات وجود  علىهنا المبدأ يدل مضمون و 
تكون البيئة في هذه المتطلبات تحددها السلطات العمومية من أجل أن  - ،يتحملها الملوثونل

 . (3) " -وضع مقبول
والتي تناشد ، في العديد من الوثائق الدولية مبدأ الملوث الدافعورد النص على  كما

لزامي، ففي سنة  "إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية"وثيقة  الدول بتطبيقه كمبدأ توجيهي وا 

                                                           
( 1 )

 SMETS Henri, (Le principe pollueur-payeur, un principe économique érigé en 

principe de droit de l’environnement ?), Revue Générale de Droit International Public, n° 

2, T 97, édition Pédone, paris, France, 1
er

 juin 1993, p 355. 
(2)
 Recommendation of the Council on Guiding Principles concerning International Economic 

Aspects of Environmental Policies, Paris: OECD, France, 26 May 1972 . 
(3) 

MARTIN-Bidou Pascale,( le principe de précaution en droit international de 

l’environnement), Revue générale de droit  international public , n° 03 ,édition Pédone, paris, 

France, 1999 ,p 655.  
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إلى تشجيع الوفاء  ينبغي أن تسعى السلطات الوطنية: "منه أنه 16 ورد في المبدأ 1992
آخذة في الحسبان المنهج القاضي ، واستخدام األدوات االقتصادية، بالتكاليف البيئية داخليا

تكلفة التلوث، مع   -من حيث المبدأ -هو الذي يتحمل  بأن يكون المسؤول عن التلوث
 واالستثمار المراعاة على النحو الواجب للصالح العام، دون اإلخالل بالتجارةء إيال

  .(1)"الدوليين
النص على هذا المبدأ في نطاق القانون الدولي العام في عدة اتفاقيات دولية وتم 

 1994 اتفاقية صوفيا لعام، و 1991االتفاقية المتعلقة بحماية جبال األلب لعام  :مثل
اتفاقية لندن لمنع التلوث البحري عن طريق و ستخدام الدائم لنهر الراين، االالمتعلقة بحماية 

حول مقاومة التلوث  1990 اتفاقية لندن لعامو  ،1972م والمواد األخرى لعات إغراق النفايا
  .(2)الهيدروكربوني

وبذلك يعتبر مبدأ الملوث الدافع أحد المبادئ التي جاء بها القانون الدولي للبيئة، مما 
ساهم في تطوير وتنويع أساليب حماية البيئة بصفة عامة، وتأثيرها على القوانين الداخلية 

 المنظمة لهذا المجال على وجه الخصوص، وهذا ما نستشفه من خالل فصول هذا الباب. 
 لثانيالمطلب ا

 الملوث الدافع أتعريف مبد
للرقابة الردعية نسانية المختلفة ذات األثر السلبي على البيئة تخضع األنشطة اإل

على في ذلك اإلدارة  عند وقوع الضرر، وتستندخاصة  ،دارة المختصةالمستمرة من طرف اإل
في  هتعريف ثم، لدى الفقه هتعريفببداية  هوضحسنمنها مبدأ الملوث الدافع، وعليه عدة مبادئ 

 التشريع الجزائري.
 ولالفرع ال 

 الملوث الدافع  مبدألالتعريف الفقهي 
واضح  مفهوموضع من خالل ما جاء في اإلعالنات والمواثيق الدولية حاول الفقه 

ن الدافع الملوث مبدأ بيير" أن جان" الفقيه يرىف، الدافع الملوث مبدأل  مبادئ من كان وا 
                                                           

(1)
 ،نسانيةجتماعية واإلاألكاديمية للدراسات اال، (التلوث من البيئة حماية في الدولية المسؤولية نظام عاليةف)، محمد بواط 

 .174، 2016، جانفي 15 العددجامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر،  ،قتصادية والقانونيةقسم العلوم اال
(2)
 المرجع نفسه. 
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، إذ أن (1)وملزم جبري قانوني وضع يحتل سوف الوقت بمرور أنه إال اإلقتصادي التوجيه
مبدأ الملوث الدافع له وظيفة اقتصادية فتحت للميزانية العامة للدولة مصادر إيرادات جديدة، 
 وبعدها احتل أهمية بالغة في تأسيس المسؤولية القانونية، وتجنب الدولة دفع تكاليف التلوث.

 تكاليف لتوزيع وسيلة أنجح هو الدافع الملوث مبدأيرى أن   "سرينيفاراو" الفقيه أما
 العالجية والتدابير الوقائية التدابير على المبدأ هذا تطبيق يشتمل كما ومكافحته، التلوث منع
 . (2)"سواء حد على

 :(3)معنيين التاليينال أحد إلىكما ينصرف تعريفه 
 التعويض بدفع يلزم للغير بيئية أضرار إحداث في تسبب من كل أن أولهما:    

 . المناسب
أي أن  ،التعويض عن الضررمن المبادئ المقبولة في القانون الدولي ن وننوه هنا أ

توطيد مثل هذه المبادئ الدولية هو الذي و  توجب تعويضا مناسبا،سلتزامات الدولية ياالخرق 
مما سهل التعايش بين أعضاء  ،من انتهاك الدول اللتزاماتها الدولية -على األقل- فيخف

 .المجتمع الدولي
 كافة بالبيئة المضر النشاط عن المسئول الشخص يتحمل أن به يقصد : وثانيهما  

 .األضرار هذه حدوث لمنع الضرورية التكاليف

د من المخاطر حالمعنى أن تتخذ الدول كل االحتياطات المعقولة لل هذا في والجديد
إال أنها تحدث ضررا على سالمة البيئة، أو السماح بنشاطات خطرة معينة  ،لدى التنفيذ

 مبدأ فإن ذلك وعلى، الة وقوع ضرر بالغ عبر الحدودحنافعة وتضمن منح التعويض في 
                                                           

(1) 
 .165  ص األول، المجلد ، 1998 سنة الدولي القانون لجنة إلى المقدم تقريره

نقال عن: 
 

طروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في أ، -حالة الضرر البيئي –، المسؤولية الدولية بدون ضرر معلم يوسف

 .91، ص 2012 الجزائر، ، قسنطينة،والعلوم السياسية، جامعة منتوري القانون العام ، فرع القانون الدولي، كلية الحقوق
(2)
  Hannequart Jean-Pierre, (Le droit Européen des déchets), Revue internationale de droit 

comparé, Vol. 47, N°3, édition  Société de législation comparée - 28 rue Saint Guillaume - 

75007 Paris, France ,  Juillet-septembre 1995, p 218. 

 .المرجع نفسهنقال عن: 
(3)
 ،1986، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، في حماية البيئة  الدولية المنظمات دور عبد الهادي، مخيمر العزيز عبد 

 .282  ص

http://www.persee.fr/collection/ridc
http://www.persee.fr/collection/ridc
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 بأعمال تقوم التي ،الدول عاتق إلى التلوث مكافحة تكاليف عبء لنقل محاولة الدافع الملوث
جراءات بل البيئة، تلوث  .المنبع من عليه السيطرة وا 

بد ، واللذلك يعتبر مبدأ الملوث الدافع وسيلة إلصالح الضرر الواقع بالفعل على البيئة
لنظام القانوني الدولي يرتب ألشخاصه حقوقا ، فا، (1)أن ترتب تكاليف على المتسبب في ذلك

مصدرها اتفاقيا  أم كان سواء أ ،وهذه االلتزامات واجبة التنفيذ ،كما يفرض عليهم التزامات
كذلك القانوني ، نون في النظم القانونية المختلفةحكما  قررته المبادئ العامة للقا وأ ،عرفيا  

البيئي الداخلي يوجب ذلك من خالل نصوص قانونية متفرقة من حيث قوتها اإللزامية، 
والتعويض ة، للبيئ الملوث القانوني الشخصالواقعة على تحمل للمسؤولية  عنهترتب و 
 وكذلك الخطرة، النفايات نقل عملية عنمثال  الناجمة األخطار لتوقي الالزمة المالية المبالغب

 .هذه النقل عملية عن تنتج أن يمكن التي البيئية األضرار إلصالح
 الفرع الثاني

 في التشريع الجزائريالملوث الدافع  يف مبدأتعر 
التي تتأسس  ،جيةالمبادئ العال من أبرزفي شقه العالجي الملوث الدافع  يعتبر مبدأ 

تحميل الملوث تكاليف لى د وقوع الضرر البيئي، كونه يهدف إدارية بععليها الحماية اإل
 بالجانب، الرتباطه ه المختلفة بما يتعايش مع البيئةويقيد نشاطات ،حدثهالذي أالضرر 

  .الملوثة للنشاطات قتصادياال
 ،على المبدأ المذكور سالفا المتعلق بحماية البيئة 03/10 رقم:قانون ال وقد نص

أو يمكن أن يتسبب في إلحاق الضرر  ،أنه :" تحمل كل شخص يتسبب نشاطه وعرفه على
عادة األماكن وبيئتها إلى  ،بالبيئة، نفقات كل تدابير الوقاية من التلوث والتقليص منه وا 

 . (2)"حالتهما األصلية

                                                           
(1) 
 .24، ص المرجع السابقمحمد صافي يوسف،  

(2) 
  .، المرجع السابق03/10رقم: من القانون ،  3/7لمادة ا
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 في مبسطال ر االقتصاديمعياالنه اعتمد على أ الوارد أعالهالمالحظ على التعريف و 
 والضغطو وقع الضرر عليها، أ ،الذي له نشاط يحتمل أن يضر بالبيئة ،الملوث تحديد

الناجم عن  لضررتقليص ا ، بغرض -اقتصادية أعباء يأ - نفقات المالي عليهم بتحميلهم
 .انشاطه الصناعي والبحث عن التكنولوجيات األقل تلويث

من خالل تكريس نفقات  ،كما صرح المشرع بالشق الوقائي لمبدأ الملوث الدافع
 هالتدابير الوقائية على كل شخص يمكن أن يتسبب نشاطه في إلحاق الضرر بالبيئة، غير أن

 ومكافحة التقاءوتوجيهها ة، العام الخزينة نم المالية األعباء توفير السلطات يفرض على
مثل تدعيم اإلنفاق على االستثمارات  ،التلوث في للمتسببين مباشرة بصورة وتحميلها التلوث،

 التلوث. واتقاء التصفية نظم تطوير أجل منفي شكل تحفيزات المقاومة للتلوث، 
هو الدافع، واألصل أن مبدأ الملوث الدافع يقوم على أن المتسبب في الضرر 

كضمان للتعويض عن هذا الضرر، مما يجعل من الوظيفة الوقائية لمبدأ الملوث الدافع 
 مع ، يتناقضفيه تسبب ذيلل التلوث لمكافحة مالية مساعدة أو ،دعم أي على حصولوال

 . (1)الغرض من قيام هذا المبدأ
آلليات الحماية د المبادئ الموجهة لى تعريف مبدأ الملوث الدافع أنه أحإ ونصل

التدابير االحترازية الوقائية، ويقوم على دفع تكاليف التي تلحق وقوع الخطر البيئي،  ،داريةاإل
إلى جانب تحمل أعباء تدابير الجبر التعويضي إلصالح التدهور البيئي، من طرف 

 المتسببين أو المحتمل تسبيبهم في هذا الضرر.
 
 
 
 

                                                           
(1) 

SMETS Henri, op. Cit, p 341. 
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 المطلب الثالث
 الملوث الدافع أخصائص مبد

المتسبب في التلوث أعباء أضراره الواقعة على يقوم مبدأ الملوث الدافع على تحميل 
 ه،يمكن استنباط بعض خصائص التي سبق وأن أوردناها للمبدأمن خالل التعريفات و  البيئة،

 :والتي نلخصها فيما يلي
 ولالفرع ال 

 تعويضي مبدأ الملوث الدافع مبدأ
ذو وظيفة عقابية للتعويض عن الضرر الناتج عن نشاط الملوث الدافع  يعتبر مبدأ

الملوث، سواء كانت أعماله مشروعة، أو غير مشروعة، وبما أن التعويض صورة تهديدية 
 فإنه ،(1)لمساسه غالبا بالذمة المالية عوضا عن الضرر ،نشطة الماسة بالبيئةاألللتحكم في 

 .النظام البيئي المتعرض للضررصر عادة تأهيل عناإساهم في ي

جراء من حيث اإل القانونية عن الضرر البيئيفي المسؤولية مر صعبا يبقى األو 
سواء كان تعويضا عينيا الستحالة ارجاع األمر  ،بالتعويض لزامها  الملوث و المتبع لمساءلة 

 لما كان عليه، أو تعويضا ماليا نظرا لعدم تحديد درجة الضرر بصفة ثابتة.

حمل ذي يالملوث الدافع المبدأ ال أيمثل مبدداري بأن ويتسع األمر في القانون اإل
عن أعمالها المادية ضرار الناتجة عن تعويض األ ،داريةجهزتها اإلأالمسؤولية للدولة بكل 
جراءات المفروض اتباعها لتجنب اتخاذ التدابير واإلو تقصيرها في أ ،التي قد تمس بالبيئة

ن يتحمل الملوث تكاليف التدابير أالملوث الدافع ب أوبذلك يقضي مبد مشكالت البيئة،
 .على األقل و تقليصهأمكافحة التلوث المتخذة ل

                                                           
(1) 

، 2002، دار الجامعة الجديدة، القاهرة ، مصر، حق التعويض المدني بين الفقه والقانون المدنيمحمد فتح هللا النشار، 

 .35ص 
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يجب ان يكون موزعا بشكل عادل بين بأن التعويض المدفوع عن الملوث  ننوه هنا
وانسجامه مع فكرة  ،قانونية المبدأكد على ؤ ، وهذا ما يكل المتسببين في المشكلة البيئية

 .دفع تكاليف المساس بسالمة البيئةالعدالة في 

 الفرع الثاني

 مرن  مبدأ الملوث الدافع مبدأ

التي انية تطبيقه بكل الوسائل العقابية، تتمثل في إمك مرونةب الدافع الملوث مبدأ يتسم
 مهلز تو عن تصرفاته،  الطرف الملوث يسأل بهاالتي و  ،(1)للمسؤولية القانونية جزاء  تعتبر 

 .بالتعويض عن الضرر البيئي الذي نتج عن نشاطها

داري ، من خالل الجزاء اإل(2)مالية حتى أو بوسائل إدارية تشريعياالمبدأ  إنفاذ ويكون
...وغيرها، ، وسحب التراخيص المسبقة لألنشطة المختلفةأنظمة الحظرالذي يتمثل غالبا في 

تكون العقوبة ، أو بيئيةورسوم فرض ضرائب ب المالية للملوث،يمس الذمة أو جزاء مالي 
 وأ ،عليه باسم المجتمع بغرض الزجر مام الدولة وتقعأئية لما يتحمل الجاني المسؤولية جنا

بغرض  ،خل به بالتزام مقرر في ذمتهأ أبتحمل خط المسؤول لزمنية ليتكون عقوبة مد
  .(3)التعويض

هنا تتعارض جزئيا مع الخصائص العامة للقانون، والتي ومرونة مبدأ الملوث الدافع 
تقر بوجود خاصية االستقرار، والثبات للقاعدة القانونية، ألن تعديلها يكون على فترات 

 ،بيئيةدارة النشاط اإلل ، غير أن المبدأ يتالئم مع مرونة القانون اإلداري المنظم(4)طويلة

                                                           
(1)

الطبيعة القانونية والفقهية لجبر الضرر المعنوي ـ دراسة في القوانين الوضعية وفي الفقه اإلسالمي ، شهرزاد بوسطلة 

 . 223، 222ص ،  2010، جوان 19مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، العدد ، ـ 
(2) 

 للنشر الثقافة دار ،البيئية التشريعات شرح مع البيئي للقانون العامة النظرية : البيئي القانون هياجنة، زياد الناصر عبد

  .71ص  ،2012 األردن، عمان، والتوزيع،
(3)

 . 223، 222ص ،  المرجع السابق، شهرزاد بوسطلة 
(4)  

 .10، ص 2000، منشورات األكاديمية العربية، الدانمارك ، الوجيز في القانون اإلداري، مازن ليلو راضي
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 تي مستالمستجيب لظروف األعمال الو المرن والتغير  ،يتصف بسرعة التطوروالذي 
 .البيئةسالمة ب

 الفرع الثالث
 مسؤوليةال مبدأبالملوث يدفع  أمبد

وأفعال أتاها  ،يتحمل هذا األخير التبعية عن أمور نألوث بمبدأ مسؤولية الميقصد 
دفع كل التكاليف  ما:يق هدفين هلتحق لإلخالل بقواعد وأحكام القانون البيئي، فيسعى بذلك 

قنيات صديقة وجمع تلك التكاليف في اتباع تمن قبل الملوث، ي ضرر يمس البيئة أعن 
 .للبيئة عند ممارستها

الواقع  صالح الضررإال يتضمن بالضرورة فع ادالالملوث  أمبد الغرض من تشريعو 
 ،بالبيئة لحقه الملوثأالتعويض المالي عن الضرر الذي  بقدر ما يسعى إلى ،على البيئة

وبذلك البد أن تقوم مسؤولية الجميع في  على اعتبار أنه ال مفر من بقاء آثار التلوث عليها،
جهود زيادة و  ،نشطة المصنعةفي األ التقنيات العمليةبين نظام تعاوني  بإقامة ،تجنب ذلك

 .(1)المشاريع المضادة للتلويثالتي تعين بها لتلوث انفقات مكافحة الدولة في زيادة 

 الفرع الرابع

 اقتصادي مبدأ الملوث الدافع مبدأ

يسمح والضريبة الرسم  ن ضبط قيمةاقتصادي أل أمبديعتبر مبدأ الملوث الدافع 
له وظيفة فعالة قد تنهي فإن ليه وع ،ثارهآ من والتقليل ،لية لمكافحة التلوثبوضع سياسة ما

 ،ذلكللبيئة يدركون عواقب  األنشطة المحتمل تلويثهم ، على اعتبار أصحاب(2)التلوث ظهور
 .لوجود جزاء مالي رادع لهم

                                                           
(1) 

    .217سابق، ص المرجع الرجب محمود طاجن، 
(2) 

، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، منها الحماية ووسائل البيئة لتلوث الماليةو االقتصادية اآلثار ،الشيخ صالح محمد

 .344 ص ،2002اإلسكندرية، مصر،
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كال تطبيقه من رسوم شأل يعود مبدأ اقتصاديكالدافع مبدأ الملوث وصف بمعنى أن 
بين المصالح الخاصة والمصلحة  توازنسمح بوضع سياسة مالية مما  وغرامات وغيرهما،

 يغتنم للبيئة املوث انشاط الشخصزالتها، فمتى مارس إ أو ثارهآمن بغرض التخفيف  ،العامة
، الطبيعية أو مجاالته بكافة البيئي للمحيط أو ،للغير ار اضر أ سببي بالمقابل، نشاطه من

 .االصطناعية

الذي  1992قانون المالية لسنة وهذا ما أدرجه المشرع الجزائري في عدة قوانين ك
أو  ،موارد تشمل الرسم على النشاطات الملوثةو  ،صندوق الوطني للبيئةالإحداث تضمن 

باإلضافة إلى حاصل الغرامات الناتجة عن المخالفات للتنظيم المتعلق  ،الخطيرة على البيئة
الناتج عن تدفق  ،وكذا التعويضات عن النفقات الخاصة بمكافحة التلوث المفاجئ ،بالبيئة

   .(1)والمياه الجوفيةومجاالت الري  ،المواد الكيميائية الخطيرة في البحر

 المبحث الثاني
 مبدأ الملوث الدافع تطور مجال تطبيق

يشمل مبدأ الملوث الدافع التعويض عن األضرار المباشرة التي يتسبب فيها الملوث 
 (،)المطلب األول مبدأ الملوث الدافع طبق فيهاالمجاالت التي يلذلك نفصل في و  ،للبيئة

)المطلب الثاني(، كما نشرع في زائري التشريع الج ونتطرق ألسباب تأخر تطبيقها في
 والتي يمكن حصرها في ،)المطلب الثالث(بالدفع التعويضي عن الضرر البيئيالمخاطب 

 : التالي
 ولالمطلب ال 

 اتساع مجال مبدأ الملوث الدافع
 أغلب مصـادر  تطور تطبيق مبدأ الملوث الدافع إلى أن أصبح يطبق حاليا لمحاربة

                                                           
(1) 

العدد  ،ج ر،1992 يتضمن قانون المالية لسنة، 1991ديسمبر  18 :مؤرخ فيال،  91/25رقم: قانون المن ، 189المادة 

 .1991ديسمبر  18 :ة فيصادر، ال65
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لمصادر الصغيرة ا أو ،كالصناعات الثقيلة الملوثـات، سـواء كـانـت مصادر التلوث الكثيف
 :(1)ونوضحها في التاليتأخر في تطبيقه المشرع الجزائري،  ، وهذا مابكثرة المنتشرةو للتلـوث 

 ولالفرع ال 
 جددةالملوث الدافع إلى الضرار المتمبدأ تطبيق اتساع 

ي من مسؤوليته لألقساط المحددة من خالل الرسوم بأنه قد أعفال يعني دفع الملوث 
للمقاييس  الملوث ؤوليته قائمة في حالة عدم احترام، بل تبقى مسجددةعن األضرار المت

 .، على اعتبار الضرر غير محدد وقد يتجددالمحددة في التشريع والتنظيم الساري المفعول
 الفرع الثاني

 الدافع إلى حاالت التلوث عن طريق الحوادث اتساع مبدأ الملوث
من  ،تم إدراج حاالت التلوث الناتجة عن الحوادث من قبل منظمة التعاون األوربي

وتوجيهها  ،الحوادث عنالناتج حاالت التلوث  عالجخالل نصها على إلحاق تكلفة إجراءات 
 .(2)لتلك التكاليف الدافعهو مبدأ الملوث ب

إلى تخفيف أعباء الميزانية العامة من نفقات حوادث التلوث، ويهدف هذا اإلجراء 
 االحتياطاتبذل أصحاب هذه المنشآت بمن قبل صاحب المنشأة، وذلك  مقابل تحملها

 الحوادث.هذه  التقاءالضرورية 
 الفرع الثالث

 الملوثات المشروعةإلى  مبدأ الملوث الدافعتطبيق  اتساع
المسموح بها للتلوث وسبب ضررا  للغير، فإنه يلزم إذا تجاوز أحد الملوثين العتبة 

، واتسع تطبيق التعويض حتى على األعمال المشروعة التي بالتعويض ويلزم بدفع الغرامة
 .التدابير االحترازية تكاليفتحمل أعباء ب التزامهانتج عنها تلوث متوقع، رغم 

                                                           
(1)
 ،كلية الحقوق ،اإلداريةة ومجلة العلوم القانوني، (تبلور التنمية المستدامة من خالل التجربة الجزائرية، )يحي وناس 

 .56،57ص  ، الجزائر،تلمسانأبو بكر بلقايد، جامعة 
(2)
 ، -حكام القانون المدني والتشريعات البيئية دراسة تحليلية مقارنة في ظل أ –جبر الضرر البيئي يوسفي،  نور الدين 

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم، الفرع حقوق، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .125، 124، ص 2012نوفمبر  06محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
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 المطلب الثاني
 في التشريع الجزائري مبدأ الملوث الدافع سباب تأخر تطبيقأ

بما فيها تطور  ،تأخر تطبيق مبدأ الملوث الدافع في السياسة البيئية المتبعة من الدولة
في التنظيم  عدم االستقرارلى اولناها سابقا، وترجع أسباب ذلك إمجاالت تطبيقه التي تن

اإلداري البيئي، أو القصور في تطبيق التدابير االحتياطية للوقاية من تلويث البيئة، ونفصل 
 كل عنصر على حدى في اآلتي: 

 ولالفرع ال 

 البيئي التنظيم اإلداري عدم استقرار

المتمثلة في  المركزية اإلدارة تداول ببسب البيئي التنظيم اإلداري يتسبب عدم استقرار
، وعدم تطبيق مبدأ الملوث الدافع بصفة عمليةصعوبات لفي  ،وزارات على حمايتهاعدة 

السلبية الناتجة عن ظاهرة التخفيف من اآلثار وهو  وصوله للغرض الذي أ نشأ ألجله،
 .التلوث

 وطنية لجنة أول إنشاء تاريخ من أي،  1974سنة منذ البيئة حماية مهمة تداول تمو 
 ،(1)الجزائر في مرة ألول للبيئة مستقلة وزارة اعتماد تاريخ 2001 غاية إلى، البيئة لحماية
خيرة لم تعرف االستقرار من حيث صياغة تسميتها من جهة، وتم التوسعة في مهامها هذه األ

وهذا ما  بإضافة قطاعات أخرى في الوزارة وتنحيتها في فترات قصيرة الحقة من جهة أخرى،
  .وتراكمها البيئية المشاكل لتعقد نتيجة ،تدخلها مجال وتحديد دراسةفي  وزارةصعب مهام ال

 للبيئة الوالئية يةالمفتش إحداث يتم لمف  ،المحلية البيئية اإلدارية الهيئات إحداث روتأخ
 مستوى على مفتشية إحداث المتضمنم تعديل المرسوم التنفيذي وت ،(2) 1996سنة إال

، مديرية البيئة للوالية ويسيرها مدير والئي للوالية تسمىأصبحت مفتشية البيئة و  ،الواليات
                                                           

(1)
 .من هذا البحث ولالباب األمن الفصل الثاني   في له التعرض تمللتوسع  
(2)
 ،رج  ،للبيئة في الوالية مفتشية إحداث المتضمن ،1996 جانفي 27 :في المؤرخ، 60 / 96 رقم: التنفيذي المرسوم 

 .1996 جانفي 28 ، الصادرة في:07 عدد ال
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 تطبيق متابعة على مديريات البيئة تسهرل (1)03/494 :لك بموجب المرسوم التنفيذي رقمذو 
 جرد خالل من اإليكولوجية بالرسوم منها المتعلقة خاصة ذات الصلة بدورها، القوانين
حصاء   .الملوثة المنشآت وا 

 الفرع الثاني
 تطبيق التدابير االحتياطيةفي قصور ال

، حيث لم  الدولة إلىسببه بالدرجة األولى  تأخر تطبيق مبدأ الملوث الدافع يعود
 ئهاإنشا أثناء  -العامة االقتصادية المؤسسات– العامة الصناعية الوحداتتجهز تعمل على 

 ويوجد ،إن حدثت وانشأتها وهي قليلة األنظمة هذه بتجديد تقم ولم للتلوث، مضادة بأنظمة
 تدفقات وأغلب ،تأهيلها أعيد التي المنشآت هي رةدونا قدمها، بسبب معطل حاليا معظمها

 .(2)الطبيعة في مباشرة تتم الصناعية الوحدات هذه

على  الدولة يشجع لم العمومية االقتصادية المؤسسات تحرير في التأخر كما أن
 التيو  ،العمومية االقتصادية المؤسسات من كثيركاهل ال على جديدة إيكولوجية نفقات إضافة
  السوق، اقتصاد مرحلة في للدخول وتأهيلها ،لتحديثها الدولة قبل من دعما تتلقى كانت

   .أيضا، والتي ستقع على عاتق خزينتها (3)البيئة بحماية متعلقة أخرى مالية أعباء بإضافة

 لسنة المالية قانونمنذ  كانالملوث الدافع  مبدأوالمالحظ أن التشديد في تطبيق 
صالحات في جميع مرحلة إالفترات التي قبلها شهدت أن فقط، على اعتبار  2002

ها لقلة ويعرض ،لتلويثها للبيئة يثقل كاهل ميزانيتها ، وفرض رسوم على المؤسساتالقطاعات
كما  للدولة المباشر الدعم علىأو التقليص من اليد العاملة، خاصة وأنها تقوم  ،نتاجاإل

 .أسلفنا
                                                           

(1) 
 60/ 96 :المعـدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقـم، 2003ديسمبر  17 :لمؤرخ فيا، 03/494 رقم: التنفيذي المرسوم

ديسمبر  21 الصادرة في:، 80 عدد ال ،رج  ،المتضمن إنشاء مفتشية البيئة في الوالية، 1996جانفي  07 :المؤرخ في

2003. 
(2) 

 . 2000 ،الجزائر في البيئة ومستقبل حالة حول تقرير والبيئة، اإلقليم تهيئة وزارة

 .82، المرجع السابق، ص ليات القانونية لحماية البيئة في الجزائراآل، وناسيحيى نقال عن:     
(3)  

 .84، 82، المرجع نفسه، ص ليات القانونية لحماية البيئة في الجزائراآل، وناسيحيى 
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على الملوثين، ورغم وجود  الدافع الملوث مبدأ فرض علىكل هذه العراقيل لم تشجع 
بسبب تغير  ،من فترة ألخرىا جزئية لوجود عقبات متجددة تظهر نهال أحاليا إحلول 

 .على مدى تطبيق الدفع من الملوثينوالتي تؤثر بشكل واضح  ،الظروف االقتصادية

 الثالثالمطلب 
 المخاطب بالدفع التعويضي عن الضرر البيئي

القاعدة القانونية العامة تتطلب وجود تعويض مادي من كل ملوث مس نشاطه 
هذه القاعدة أن المصنع أو بسالمة البيئة في أحد عناصرها أو أكثر، والتطبيق العملي ل

 التي النهائية الخدمة أو ،السلعة ثمن ضمن ويدرجها أو الضريبة الرسوم كلفةالمنتج يحتسب 
على اعتباره  ،المستهلك هو للتعويض عن الضرر البيئي الدافع يصبح وبذلك ،(1)يقدمها

مشاركا في تمويل الجهات الملوثة التي تقتطعها عن طريق الرسوم أو الضرائب كما أوضحنا 
 من الرسم السترداد تكلفة نتيجة البيئي، للوعي نمو أي توخي يمكن ال أنه الفقه يرىو  سابقا،
؛ أي ان المستهلك (2)تلويثه ثمن يدفع بأنه المستهلك وشعور الخدمة، أو للسلعة المنتج قبل

  يدفع ثمن السلعة، وثمن تلويث البيئة من طرف المنتج للسلعة.

لى تجرد الرسوم أو الضرائب البيئية من صفة الردع ألصحاب وهذا ما يؤدي إ
 الفقيه يرى لذلك ،أصحاب منشآت مصنعة أو مقابل خدمةللبيئة كونهم  األنشطة الملوثة

 بالصناعيين يدفع ال المؤسسة، تحدثها التي التلويث درجة مع تناسب دون الرسمأن  "بريور"
 للرسم التحفيزي األثر يكون الحالة هذه وفي التلوث، من للتقليل عن طرق البحثى إل

 .(3)منعدم

                                                           
(1)

 .92، ص السابقمرجع ال اآلليات القانونية لحماية البيئة في الجزائريحيى وناس،  
(2)
 Martine Rémond-Gouilloud, )à la recherche du futur, la prise en compte du long terme 

par le droit de l'environnement(,Revue juridique de l'Environnement, N°1, Paris, France, 

1992, p 163. 
(3)

  PRIEUR Michel, droit de l'environnement, 4
eme

 éditions, DALLOZ, Paris, France, 2001,    

p140.  



 الباب الثاني:                             الحماية اإلدارية الالحقة بعد وقوع الضرر البيئي

- 210 - 
 

نتاجه المباع إعادة تمويل الملوث من الضرائب التي يحتسبها مع ثمن بمعنى أن إ
تخفيف من ل والطرق األساليب فضلأل تطبيق لى عدم البحث عن أييدفع به إ ،للمستهلك

 .التلوث آثار

والتي نفصل فيها الحقا،  رالجزائ في المعتمدة الجبائية البيئية السياسةوالمالحظ أن 
وهو ما   ،نشاطه المؤثر سلبا على البيئة ملوث يدفع تعويضا ماديا عنتعتمد على أن كل 

 ،التطبيق المرن للمبدأ وجب لذلك االقتصادية، للمؤسساتيتسبب في عدم التوازن المالي 
خاصة  ،خاصة وأن المستهلك يساهم في دفع الرسوم والضرائب البيئية بشكل غير مباشر

 .ى األسعارفة االنتاج وتأثيرها علأمام زيادة تكل

 ألن ،المالية لقطاعات عديدةعانات جازة اإلما دفع بالمشرع الجزائري إلى إوهذا 
التي بدأت و ، االقتصادية المؤسسات إفالس إلى يؤدي قد الدافع الملوث لمبدأ الصارم التطبيق

القانونية المنظمة على الصعيد الدولي قبل أن يكرسها المشرع في العديد من النصوص 
 دعم شكل في للملوثين إعانات بدفع سمحت األوربي واألمن التعاون منظمةك، البيئيللمجال 

جراءات ضريبية وامتيازات مالي  الملوث مبدأ مع يتنافى ال الدعم هذا بأن واعتبرت أخرى، وا 
 .(1)محددة بمناطق اختص أو ،انتقالية فترات خالل منح إذا ،الدافع

 ،البيئية للمقاييس وامتثالهم احترامهم جراء عاناتيستفيد الملوثون من هذه اإلو 
لتوازن بين المصالح لتحقيق ا، (2)للتلوث القانونية العتبة من أدنى تلوث لنسب وتحقيقهم

 .تهلك المشارك في التعويض الماليالمسو  ،المستوى المعيشي للمنتج الملوثو االقتصادية 

تطبيقا فعليا بسبب صعوبة ال أنه ال يجد مرونة تطبيق مبدأ الملوث الدافع إورغم 
مع التعويض المالي المتناسب مع درجة  ،تكييف الخسائر المادية الواقعة على البيئة

عبئ ن خطورتها، ألن الضرر البيئي سريع التطور ومتجدد األثر المكاني أو الزماني، كما أ

                                                           
(1)

 .93ص  يحيى وناس، المرجع السابق، 
(2)

 Smets Henri, op. Cit, p345. 
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الجباية البيئية ال يقع على الملوث بقدر ما يشارك المستهلك في دفعه، وهذا ما أدى 
في أنشطتهم بالملوثين وأصحاب المنشآت الصناعية على وجه الخصوص الى التمادي 

 .لماسة بسالمة البيئةا
 لثالمبحث الثا

 لعالج الضرر البيئي االستبدال والمشاركة أيمبد
ارة البيئية في حالة ديها اإللإ اآلليات العالجية التي تلجأو القانونية المبادئ بعض  توجد

لى جانب وتتمثل هذه المبادئ إوقوع الضرر البيئي،  أو عند ،االستباقيةليات عدم جدوى اآل
في جانبه العالجي  المشاركة ومبدأ ،في مبدأ االستبدالفي شقه العالجي مبدأ الملوث الدافع 

 فيما يلي :هما وضحوسن ،لمخلفات الضرر البيئي
 ولالمطلب ال 

 لردع الضرر البيئي االستبدال أمبد 
التي  اإلعانة ومنظمات ،الحكومات لمختلف إلى حد بعيداالستبدال  أجذور مبد تعود

 الموارد ومنها ،رداالمو  بعض واستهالك نتاجإ جراء التأثيرات حيصحت ويقوم على ،طبقته
قل أخرى تكون أ بأعمالضرارها بالبيئة إنشطة المحتمل األن تستبدل كل يقصد به أو ، البيئية

 القانون عليه كدأمع فكرة حماية البيئة، وهذا ما  كان الهدف منها يتماشى ، إذاخطرا عليها
" :نبنصه على أ السابق طار التنمية المستدامةإالمتعلق بحماية البيئة في  10/ 03  رقم:
ستبدال عمل مضر بالبيئة بآخر يكون أقل خطرا اأ االستبدال الذي ينبغي بمقتضاه مبد

اسبة للقيم البيئية محل مادامت من ،ويختار هذا األخير حتى ولو كانت تكاليفه مرتفعة ،عليها
 .(1)الحماية"

ننوه بأنه من المفروض أن تلتزم اإلدارة البيئية بتطبيق مبدأ االستبدال قبل قبول ملف و 
كذلك عند تقديم دراسات التأثير على البيئة، فالمرسوم  ،منح الرخص للمنشآت المصنفة

بديلة لألعمال المضرة بالبيئة بأخرى تكون أقل  االمنظم للمنشآت المصنفة لم يدرج خطط
                                                           

(1)
 ، المرجع السابق.03/10 رقم: قانونالمن ، 03/3لمادة ا 
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، أو بتسمية اطبيعي اصاحب المشروع وعنوانه إذا كان شخص اسمخطرا عليها، واكتفى بطلب 
والفئة التي تندرج  ،لنشاط المراد القيام بهلى حجم اضافة إالشركة وعنوان مقرها التجاري، إ

وكل ما يتعلق  ،ضمن تصنيفها، أيضا مناهج التصنيع والمواد المستعملة في منتوجاتها
والماء والسكك الحديدية في خريطة موضحة بشكل  ،قنوات الصرف، البنايات، باألراضي

 .(1)مدقق

بديلة عند وقوع الضرر وكان من األجدر بالمشرع الجزائري أن يدرج دراسات لخطط 
تحتوي على التدابير  ، والتيبأخرى أقل إضرارا بالبيئة، وخاصة في ملف دراسة الخطر البيئي

وتتضمن أيضا كل التقنيات التي تخفف من آثاره،  ،االحتياطية قبل وقوع الضرر، أو تجنبه
  .(2)من خالل وصف المعطيات الفيزيائية، االقتصادية، االجتماعية والثقافية

 المناسب اإلجراء باختيار دوما له يسمح ال والمالحظ أن الطابع العام لمبدأ االستبدال
، فحتى بعد استبدال نشاط ملوث بنشاط آخر أقل تلويثا، أو نشاط يزيد من مردودية واألكثر

منطقة ونجد على سبيل المثال سنين،  أثره بعد يظهر أن يمكنالمحافظة على البيئة، ف
–الغنية بالثروة المعدنية ) معدن التوتياء ببلدية برج بونعامة والية تيسمسيلت "الونشريس" 

بهدف إعادة تأهيل المنطقة  ،السياحة اإليكولوجية رائدة في مجال يمكن جعلها، (3)(-الزنك
دخالها ضمن المناطق المحمية، التي تسببت في  لمقالع والمراملعن منح تراخيص ل بدال وا 

، (4)ناهيك عن اختالل التوازن البيولوجي، وانجراف التربة ،وتلوث الهواءالتلوث الضوضائي 
 .مما يؤكد عدم عقالنية استغاللها

 
  

                                                           
(1)
 ، المرجع السابق. 06/198 المرسوم التنفيذي رقم:من ، 08لمادة ا 
(2)
 ، المرجع نفسه.14و 13 تينلمادا 
(3)
 رسالة ،-دراسة أثرية الفنية –التحف المعدنية العثمانية المحفوظة بالمتحف الوطني لآلثار القديمة آيت سعيد، نبيلة  

 .38ص ، 2008، الجزائر، جامعة معهد اآلثار، اآلثار اإلسالمية علم في الماجستير شهادة لنيل مقدمة
(4)
 مقدمة رسالة ،-نموذجا بسكرة مدينة -المستدامة التنمية ضوء في نيةاالعمر التهيئة سياسة واقع، ذراع ميدني شايب 

واالجتماعية، جامعة  اإلنسانية العلوم االجتماعية، كلية العلوم ، قسم-بيئة تخصص -االجتماع علم في الدكتوراه شهادة لنيل

 . 89ص ، 2013بسكرة، الجزائر،  خيضر محمد
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 المطلب الثاني
 ضرار البيئيةال ردعالمشاركة ل أمبد

جل حماية البيئة أمن والجماعات  لألفرادذا كان الدور الوقائي يشكل مهمة رئيسية إ
في الباب  بشتى الوسائل الوقائية التي عرضناهاو وقوع االعتداءات عليها  قبلوعناصرها، 

ن ينتقلوا من أدارة يحتم على المشاركين مع اإل وقوع االعتداء فعالو ، األول من األطروحة
ساس المساهمة في  أعلى  ،لعالجية التي تتناسب مع ذلكلى الوسائل اإالوسائل الوقائية 

 .لبيئةا لىع وقعتضرار التي األ صالحإ

من  فأمام المشاركين ،وقع جزء منهالذي  وأ ،وشيكالاالعتداء  وفي حالة وجود
إلدارة البيئية غط على الى استعمال وسائل ضإ واسارعين أالبيئة المحافظة على المهتمين ب

تمامه، إو أجراءات المناسبة لوقف وقوعه اإل خيرةلتتخذ هذه األو بهذا االعتداء، تنديد لل
 .غير مشروع اعتداؤه بل  كان ،لى حقإذا كان المعتدي ال يستند إخاصة 

 آلثارصالح بدال عن العالج الكامل في اإلالمهتمين بالبيئة مشاركة  أويبرر مبد 
ضرار خير، خاصة بظهور نطاق مخلفات األلصعوبة تطبيق هذا األ نظرا ،الضرر البيئي

 صلهألى الملوثين إعادة الحال إلزام إفال يمكن  ،وفي مدد زمنية متباعدة ،بصورة غير مباشرة
 .بقدر ما يخفف منه

يلجأ مدافعو البيئة ففقي هذه الحالة  ،و قرارألى ترخيص إا كان االعتداء يستند ذوا  
ضغط الن لم تجد وسائل ا  جل منحها فرصة مراجعة قرارها، و أموجه للسلطات من إلى تظلم 

لى إام الجمعيات البيئية سوى اللجوء مأوحصل اعتداء فعلي فانه لم يبق ، ةبصورها المختلف
 :ء، وسنوضح ذلك في اآلتيالقضا
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 ولالفرع ال 
 الدور غير القضائي

مستوى مشاركتها في اتخاذ القرارات بثناء قيامها بدورها الوقائي أالجمعيات تكتفي 
حد عناصرها أو أاالعتداء على البيئة  غير أن، مختصةالبيئية الصادرة عن السلطات ال

، أو كل وسيلة قانونية منحت سلمية و احتجاجاتأ لى التصعيد في شكل تظاهراتيدفعها إ
جراءاتها المناسبة إ جل تفعيلأوالضغط عليها من  ،سلطات، وهذا بغرض لفت انتباه اللها

  .الواقعة على البيئة خطارلدرء تلك األ

الدور الردعي للجمعيات بكل أصنافها وانواعها، غير أن المشرع الجزائري لم يمنح 
المتعلق بتنظيم الجمعيات نص على أنه يمكن للجمعيات القيام  06-12القانون رقم: ف

بتنظيم أيام دراسية وملتقيات وندوات، ونشر مطويات ومجالت في إطار اختصاصها، وفي 
 .(1)ن أي إشارة للعمل االحتجاجيالقيم والثوابت الوطنية، دو حدود القوانين المعمول بها، و 

مطلبي عالجي جد  كأسلوب تعتبرالسلمية ضرابات المسيرات واإلعلى الرغم من أن 
 يجادإلزمة والعاجلة اللى اتخاذ التدابير الإية معنالسلطات ال في جر ،فعال بالنسبة للجمعيات

للجمعيات العمل الميداني  نأرض الواقع أعلى الحظ والم، (2)الحلول ولو بصفة جزئية
 تحد من وبقيت ال ،معالجة مشكالت البيئة للمستوى المطلوب بأهميةالوعي  لم يرقو محدود 

  .خطار البيئة المتفاقمةأ
 الفرع الثاني

 الدور القضائي

لتفعيل الرقابة االجتماعية  ساسيةهم الضمانات األأحد أيعتبر لجوء الجمعيات للقضاء 
ما ال تصل الجمعيات عندخاصة  ،لحملها على احترام القواعد البيئية ،المختلفةنشطة األعلى 

                                                           
(1)
 المرجع السابق. ، 06-12القانون رقم:  ،24المادة  
(2)
االحتجاجات السلمية لسكان بلدية واد الطاقة والية باتنة، وإصرار جمعيات البيئة والمجتمع المدني على رفض إقامة  

 مصنع اإلسمنت في بلديتهم، بسبب األضرار البيئية حملت الحكومة على إلغاء المشروع برمته.

  .64ي الباب األول من هذا البحث، صف تمت اإلشارة إلى الموضوع 
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غير ، أو المباشر وقوع الضرر البيئيقبل عن طريق الوسائل الودية السابقة هدافها ألتحقيق 
 .مباشرال

وبكل ما يترتب عنها من نتائج تعطيها الحق  ،ولتميز الجمعيات بالشخصية المعنوية
برفع   ،ألجل حماية األغراض التي تكونت ألجلها أنشطتها المختلفة ،في أهلية التقاضي

 رقم: قانونالنها المساس بسالمة البيئة، كذلك أضد القرارات اإلدارية التي من ش دعاوى
مام أفع دعوى مكن كل جمعية يتضمن موضوعها حماية البيئة ر  36في مادته  10_03

ي ال تعني حتى في الحاالت الت ،الجهات القضائية المختصة عن كل مساس بالبيئة
 التأسيسلى ذلك تضمنت نصوص خاصة حق الجمعيات إضافة ا  المنتسبين لها بانتظام، و 

 .(1)قانون التهيئة والتعميركطرف مدني منها قانون التراث الثقافي و 

الجهات القضائية  مماألبيئية ممارسة حق الطعن القضائي وبذلك يحق للجمعيات ا
أو  ،دارةللتدابير البيئية التي تصدرها اإلضد القرارات والتراخيص المخالفة  ،دارية المختصةاإل

و مخالفة القانون أ ،و تجاوز السلطةأ ،جراءاتالقرارات بسبب عيب في اإلالطعن في هذه 
ذا المطلب يتسم بالموضوعية ن هن بالبطالن أي صعوبة للجمعيات، ألال يثير الطعف
ذلك  ،دارة بواسطة القضاءاعن فرض احترام المشروعية على اإلالقانون يخول الحق لكل طو 
بحسب سموها  ،دارة ملزمة بمراعاة المطابقة والمالئمة في تطبيقها للقواعد البيئيةن اإلأ
مراقبة  إلهمالو أ ،ؤولية الدولة نتيجة لعدم تصرفهان تثار مسأكما يمكن ، (2)درجهاوت

 .داريةمام الجهات القضائية اإلأالمؤسسات الملوثة، بطلب التعويض و أ المنشآت

ن عجزت الجمعية المدافعة عن البيئة لها المصلحة في رفع او  لدعوى اإلدارية، حتى وا 
داري المطعون في شرعيته، طالما يمنع الجمعية من القرار اإلعن إثبات الضرر المباشر من 

 .(3)ة لها قانونار ر ممارسة وظائفها المق

                                                           
(1) 

   .، المرجع السابق29-90: قانون رقمالمن ، 74المادة 
(2) 

  .145سابق، ص المرجع ال، ليات القانونية لحماية البيئةاآل، يحيى وناس
(3) 

 .107ص ،المرجع السابقنبيلة عبد الحليم كامل، 
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العامة لقانون حماية البيئة  الطابع اإليجابي إلسهام المبادئ نه رغمنجد أ مما سبق 
ثراء  في عالنمجرد إ تكون، يالبيئ صالح الضررإفي ترقية مضمون  حالة انعدام إسهام وا 

فهي تشكل بالنسبة للقاضي "القياس ارة، ونوعي لهذه المبادئ من طرف القضاء واإلد حققي
قاعدة التصرف العادي المنتهجة " أو ،المعتدل للتصرف االجتماعي السليم أو الصحيح"

 الحسبان في تضعالتشريعات  وباتت، للتصرف لحماية وتسيير البيئة" أو " المعيار القانوني
 من تجعل أنها كما ة،تنميبال المتعلقة تيجيتهاااستر  تصميم عند النسبية والمنافع التكاليف
 والتجارية واالجتماعية والمالية االقتصادية السياسات إطار في فعاال صراعن البيئية
 .(1)والبيئية

في تطبيق هذه المبادئ على قصور  الحظنا وجودومن خالل ماسبق بيانه فقد 
وتجاهلها  ،–في مرحلة التخطيط  –عمليات التحليل االقتصادي للمشاريع الصناعية مستوى 

يئي ضمن دراسات وعدم القيام بدراسات تقييم األثر الب ،لآلثار البيئية المتوقعة لهذه المشاريع
 . (2)للبيئة فعاللى التسيير الإدارية وتؤدي شراك المواطنين في الحياة اإلإمما يقلل  ،الجدوى

وينعكس هذا القصور تحديدا  في عدم األخذ باالعتبار التكاليف المرتبطة بفرص 
 ،نتيجة لتعطيل استخدام بعض العناصر المتضررة لقاعدة الموارد الطبيعية ،اإلنتاج المفقودة

عادة  ،والتكاليف المتعلقة بإزالة أضرار التلوث، أو الفقدان الكلي والنهائي لهذه العناصر وا 
عادة التعمير. ،تعمير البيئة  هذا إذا كان باإلمكان معالجة األضرار وا 

 كااإلدر  منطلق من جاءت البيئة مايةحمعالجة للضرر بغرض ال المبادئ إنلذلك ف
 مما ،الجميع يصيبأن  يصيبها مامشتركة، من شأن  ةطبيع ذات البشرية البيئة بأن العام

 صريحة إشارةمترجم في القوانين الداخلية، وفيها  دولي وتعاون عالمي منهج تبني يستوجب

                                                           
(1) 

 فرع االقتصادية، العلوم في دكتوراه أطروحة ،الجزائر في االقتصادية التنمية في البيئة تلوث أثر رشيد سالمي،

 . 111ص ،2006 الجزائر، جامعة ر،يالتسي
 (2) 
PRIEUR Michel, )La convention d’harus ,instrument universel de la démocratie 

environnementale (, Reus juridique de l’environnement, N° spécial, Paris, France,1999,       

p 03 .    
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 للبشرية أن راإقر ب إال لها الالزمة الحماية توفير يمكن ال والتي ،اإلنسانية البيئة وحدة إلى
 .المضار أشكال جميع من خالية سليمة حياة تحيى أن في حقا

التي يمكن أن و  ،وبعد استعراضنا ألهم المبادئ التي تساهم بشكل أو بآخر في حماية البيئة
مرتكزا لتصرف اإلدارة قصد تحقيق ذلك، ولو كان األمر بعد وقوع الضرر، وألجل  تكون

هي بدورها تعطي نتائج أفضل لإلدارة ألجل حماية البيئة، و  ،قيمة أكبرإعطاء هذه المبادئ 
كان ال بد من فرض جزاءات ولو كانت ذات طبيعة إدارية، إال أنها تلعب دورا مهما في 

  نتعرض له من خالل الفصل الثاني.اية البيئة، وهو ما سحم
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 الفصل الثاني
 الجزاءات اإلدارية الكفيلة بحماية البيئة

ل التلوث الذي قد شكامن كل أفي تسيير وحماية البيئة  تدخل اإلدارةتوسعت مجاالت 
القانون الخاص لتحكم زة عن قواعد إيجاد قواعد قانونية جديدة ومتمييمس بسالمتها، مع 

 والتياإلدارة التي تهدف إلي تحقيق المصالح العامة،  أعمالتماشيا مع طبيعة و جراءاتها، إ
على كل المتسببين في  الالزمةفي صورة قرارات إدارية لتوقيع الجزاءات  انفراديمنها ما هو 
 المراسيم المتعلقة بحماية البيئة.وكل مخالفي القوانين و  ،الضرر البيئي

) المبحث ن خاللــم همفهومفي داري الجزاء اإلتناول  في هذا الفصل سنحاولو 
 .في)المبحث الثاني(تطبيقاته نعرج على ثم  ول(،األ

 ولالمبحث ال 

 في المجال البيئي مفهوم الجزاء اإلداري

البيئي  العام النظام حماية ضبطل داريالجزاء اإل أسلوبعلى تعتمد الهيئات اإلدارية 
 تهديده على عالوة ،الضبط لهيئات الممنوحة الخطيرة السلطات من ويعتبر ،عالجية بصورة

ه تعريف لىإ التعرض لزموفي إطار إيجاد مفهوم الجزاء اإلداري  ،لألفراد ساسيةاأل للحريات
 ،الثاني( في)المطلب ما يميزه عن غيره من أنواع الجزاءات األخرىثم ول(، في)المطلب األ

 خصائصه. (ثالثكمطلب )أخيرا ثم 
 المطلب الول

 داري زاء اإلتعريف الج
وذلك  ،مين تطبيق قاعدة قانونيةأيستهدف تيعرف بأنه إجراء اجتماعي كالجزاء و 

تم تعريف الجزاء أيضا بأنه وسيلة من وسائل القهر التي ، و (1)بمعاقبة مخالف هذه القاعدة

                                                           
(1)
 .  242ص، 1975 مصر، ، منشأة المعارف ، االسكندرية ، الوجيز في التنظيم الدولي، محمد طلعت الغنيمي 
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كما يرمي يمس النظام العام، لحد من سلوك معين ل ،(1)تباشرها السلطة العامة في المجتمع
 .في المستقبل هإلى عدم تشجيع حدوث

 بمعنى ي،قواعد القانون اإلدار ات التي تخل بمخالفالعلى  دارياإلالجزاء يقع و 
كما يقصد  ،بهدف صيانة النظام العام في أحد نواحيه داريةالجزاءات التي تحددها السلطة اإل

مستقلة، الو غير ، أدارية مستقلةاصية العقابية التي توقعها سلطة إذات الخ به تلك الجزاءات
وذلك  ،عن هويتهم الوظيفية بغض النظر ،فرادممارستها لسلطتها العامة تجاه األوهي بصدد 

 .(2)صيل لردع خرق بعض القوانين واللوائحكطريق أ
اتقاء  ايراد به والتي ،البيئة إلشكاالتحد التدابير العالجية ويعتبر الجزاء اإلداري أ 

دور ليكون  ،الئحية نصوص تشريعية أولى إ ه استناد  ويتم تقرير ، البيئي اإلخالل بالنظام العام
وتعويضا في  بطالناتخضع لرقابة القضاء  نال يمنع أو  ،اإلدارة يكمن في تطبيقها أو توقيعها

ويكون مقيدا  ،ماليا كالمصادرةبصفة عامة يكون الجزاء و  ،(3)حالة مخالفتها لمبدأ المشروعية
في سبب تلمداري ل، غير أن الجزاء اإلكسحب الترخيص إدارياوقد يكون  ،للحرية كاالعتقال

نحددها في وع مشر نشاط  من مخلفاتخرى للحد أ شكاالأ يأخذالنشاط الملوث بشكل مباشر 
 .مبحث الحق

جميع اإلجراءات والتدابير يحدد ب داري في المجال البيئياإل الجزاءن المالحظ هنا أو 
 ،اخاصو شخصا أ امعاكان شخصا  سواء  الشخص ضد  ةالتي تلجأ إليها الدولالقانونية، و 

تقاء اإلخالل جال البيئي، الحافظة على الملقوانين والمراسيم المنظمة للمانتهك أحكام ا ذيال
لتمكن من إحداث ل ،المختلفة بأعمالهوذلك بعدم إتاحة الفرصة لمصدر التهديد  ،بالنظام العام

                                                           
(1)
 . 60، ص 1982 مصر، ة المعارف ، اإلسكندرية ،أ، منش قانون السالم، محمد طلعت الغنيمي 
(2)
بسكرة،  ،، مجلة العلوم االنسانية، جامعة محمد خيضر(دارية في الجزائراإل النظام القانوني للجزاءات)نسيغة فيصل، ا 

 . 245، ص2009، مارس 16العدد الجزائر، 
(3)
ة ، اإلسكندرية، مصر، دار الجامع الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات اإلدارية العامة ،محمد باهي أبو يونس،  

 .10-07، ص 2002
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ثر يتخذ كأ منع القيام بهاوي ،فعال المضرة بالبيئةاأل حدأل جراء معالجإ، فهو بذلك (1)الضرر
 .وردع غيره ،لزجر المخالف  دارية المختصةفرض من قبل السلطة اإلعدة صور ت

 المطلب الثاني
 عن غيره من الجزاءات الخرىالبيئي تمييز الجزاء اإلداري 

عقوبات منصوص عليها رى من أنواع الجزاءات األخ اغيرهك ةاإلداري اتالجزاء تعتبر  
 صور الجزاءات لتجنب الخلط بينها، نبين الحدود الفاصلة بين نوعليه ال بد أ ،في القانون

تمييز الجزاء اإلداري عن غيره من  المطلبوترتيبا على ذلك سنتناول من خالل هذا 
 :  لى النحو التاليوذلك ع ،الجزاءات األخرى

 الفرع الول
 عن الجزاء الجنائيالبيئي تمييز الجزاء اإلداري 

تبيين جراءات المتبعة لائي عن نص قانوني يوضح مجموعة اإليصدر الجزاء الجن
على من تثبت مسؤوليته يفرض في صورة عقوبة ل، (2)تحديد العقوبة وكيفية توقيعهاالجريمة و 

سب التكييف القانوني الشخص طبيعيا فهي تختلف ح في ارتكاب الجريمة، فإن كان
قد تكون بدنية تنصب على جسد كما أو جناية أو مخالفة،  ةكانت جنح للجريمة، سواء  

حرية االنسان كالحبس تمس بذمة المالية، أو على ال توقعتكون مالية  أو ،كاإلعداماالنسان 
ن كان الشخص معنوي(3)والسجن  .(4)أو حل هذا الشخصا فتقرر غرامات مالية ، وا 

 داريالجزاء الجنائي والجزاء اإل يمكن تلخيص أهم أوجه االختالف بينمما سبق 
من ، البيئي بهدف المحافظة على النظام العام ،دارية مختصةإ توقعه هيئات فاألخير ،البيئي

                                                           
(1)

  . 317سابق، صالمرجع الالخير،  عادل السعيد محمد أبو
(2)

  .508، 507سابق، ص المرجع ال، عيد محمد مناحي المنوخ العازمي
(3)
 20، المؤرخ في: 23-06مكرر، من القانون رقم: 299،442مكرر، 264،297،298، 350للتوسع أنظر لـ: المواد  

ديسمبر  24، الصادرة في:84، ج ر، العدد العقوباتوالمتضمن قانون ، 156-66، يعدل ويتمم األمر رقم: 2006ديسمبر 

2006. 
(4)
 .، المرجع نفسه1مكرر 18، 18المادتين للتوسع أنظر لـ:  
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بينما لتحقيق سالمة البيئة،  بهاوعقاب المخلين  ،خالل بقوانين حماية البيئةخالل منع اإل
 لى ردع الجاني من خالل معاقبته.إهدف يو  ،القضاءصدره يالجزاء الجنائي 

يراد به الضغط على اإلرادة الفردية و  ،نهائي ن الجزاء اإلداري مؤقت غيرأكما   
ذا يقاس على قدر ول ،ومراعاة قواعد المحافظة على النظام العام ،لحكم التنظيم لالنصياع

 .تناسبا مع الفعل الذي وقعالجزاء الجنائي نهائي ويكون م، بينما ضرورته وصالحيته

باعتباره حكما صادر من  به، المقضي الشيءالجزاء الجزائي له حجية يضا نجد أ
 ،هعنالرجوع  لإلدارةومن ثمة يجوز  ،جهة قضائية، بينما الجزاء االداري ليست له هذه القوة

ئي لجزاء الجنالخيرا نجد أ، و (1)زالتسباب االخالل قد أن أين لها ذا تبإوتملك سحبه 
 داري يتمن الجزاء اإلأفي حين  ،دانتهإت بحتى تث بريءن المتهم أ كمبدأجرائية إضمانات 

ترض ويف ،من امتيازات السلطة العامة لإلدارةلما  ،جرائيةتوقيعه دون المرور بالضمانات اإل
 .فيها الحفاظ على الصالح العام

 الفرع الثاني
 الجزاء اإلداري عن الجزاء المدنيتمييز 

أو على  ،شخاص في ذمتهم الماليةفي حالة االعتداء على األالجزاء المدني  قومي
، الذي يترتب على مخالفة في دعوى مدنية بهذا الجزاء يطالب المضرورومن ثم  ذواتهم،

الذي  العيني التنفيذ منها، ويتخذ عدة صور (2)أو حقا خاصا ،قاعدة تحمي مصلحة خاصة
ذا استحال على المدين تنفيذ ، (3)متى كان ذلك ممكنا به التزم ما تنفيذ المدين على يجبر وا 

يطبق عليه الصورة الثانية  ،أو تأخر في تنفيذ الدين ،االلتزام عينا نتيجة سبب ال دخل له فيه
    . (4)للجزاء المدني، وهي التنفيذ بطريقة التعويض عن طريق حكم قضائي

                                                           
(1)
 .24سابق، ص المرجع الباهي أبو يونس،  
(2)
مطبعة جامعة  نظرية الحق(، –دروس في المدخل لدراسة العلوم القانونية ) نظرية القانون عمرو طه بدوي محمد،  

 .15، ص 2008القاهرة، مصر، 
(3)
والمتضمن ، 75/58، يعدل ويتمم األمر رقم: 2007ماي  13، المؤرخ في: 07/05، من القانون رقم: 164المادة  

 .2007ماي  13، الصادرة في: 31، ج ر، العدد القانون المدني
(4)
                    المرجع السابق.        ،07/05من القانون رقم: ، 176المادة  
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المتضررين على القانون  ية استنادالجزاء المدني في المجال البيئي في إمكانويتجلى 
عن األضرار الناتجة عن نشاط المؤسسة الصناعية، المدني، بغرض الحصول على تعويض 

لضرر، فقد يكون متعلقا لغير أن هذه اإلمكانية تعيقها إشكالية تحديد النطاق الزمني 
يتعلق حتى قد  المصنع إلى تاريخ رفع الدعوى، أو لباألضرار المسجلة منذ تاريخ تشغي

 فواتعلى اعتبار أن اآلثار السلبية يكشف عن بعضها بعد  ،باألضرار التي تظهر الحقا
 .(1)مدة طويلة، مما يطرح إشكالية تحديد تاريخ تقادم الدعوى، والمبلغ المستحق للتعويض

خير ن هذا األأالمدني في الجزاء عن يتميز البيئي داري الجزاء اإلمما سبق نجد و  
ن الجزاء أكما  دارية المختصة،اإلهيئات البينما الجزاء اإلداري توقعه  ،اكمتوقعه المح

غرض وقاية النظام العام ب ذمة الماليةعلى ال ةد شديدو فرض قيك ؛شكالعدة أ يأخذاإلداري 
أو  ،أو إنقاص االلتزام ،التعاقدبالصورة المتعارف عليها، أما الجزاء المدني فال يتعدى إبطال 

منع مخالفة ل ،لمخالفة شروط التعاقد لقاعدة آمرة من قواعد النظام العام ،الحكم بالتعويض
 .(2)لقواعد اآلمرة في القانون المدنيا

 الفرع الثالث  
 عن الجزاء التأديبيالبيئي تمييز الجزاء اإلداري 

دارة بعالقة ولئك الذين يرتبطون باإلعينة هم أعلى فئة مالجزاء التأديبي  يطبق 
والجزاءات التأديبية  ،(3)وظيفية، أو من ينتمون إلى طائفة مهنية واحدة كاألطباء والمحامين

، وتصنف إلى أربع درجات حسب توقع على الموظف العام إذا ما أخل بواجبات وظيفته
 .(4)جسامة الخطأ والظروف التي ارتكب فيها

                                                           
(1)
، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، 01، طإشكالية التوفيق بين التنمية والمحافظة على البيئةعبد المجيد السماللي،  

 .74،73، ص 2002الرباط، المغرب،
(2)
 .319سابق، ص المرجع العادل السعيد محمد أبو الخير،  
(3)
 .508، 507سابق، ص المرجع ال، عيد محمد مناحي المنوخ العازمي 
(4)
يتضمن القانون األساسي العام للوظيفة ، 2006جويلية  15، المؤرخ في: 03-06، من األمر رقم:163المادة  

 .2006جويلية  16، الصادرة في: 46، ج ر، العدد العمومية
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صادران من جهة اإلدارة الموقعة الجزاء التأديبي و الجزاء اإلداري ومما سبق نجد أن 
الموظفين أي  بعالقة الئحية باإلدارةالجزاء التأديبي يوقع على من يرتبط لهما، غير أن 

ويقوم بتحديد الجزاء  وظيفة العمومية،خالل بقواعد وواجبات البسبب اإل ،بهاالعاملين 
خالفي مداري فيوقع على كل بينما الجزاء اإلرفق عام، ون بهذا الشأن في كل منيموظفون مع

ارتبطوا  سواء    ،المعنويةاألشخاص  وأشخاص الطبيعية كانوا من األ التشريعات البيئية سواء  
متيازات ممارسة ادارية التي منحها القانون الهيئات اإل، من طرف أم البالوظيفة العمومية 

 . حد عناصر البيئةألداري الضبط اإل

ومن خالل التعريف السابق للجزاء اإلداري، تم بيان التفرقة بينه وبين الجزاءات 
المشابهة، ونحاول من خالل هذا المطلب إبراز أهم خصائص الجزاء اإلداري في المجال 

 البيئي.
 المطلب الثالث

 في المجال البيئي داريخصائص الجزاء اإل

 على ،دارية والتعاقديةالجزاءات اإلتقتصر بوجه عام على  داريظاهرة الردع اإل
ارة والخاضعين لها، دخصوصية الرابطة التي تقوم بين اإلن الفقه يتخذ ذلك من أاعتبار 

في  فإنها ،و تعاقديةأا في عالقة قانونية وظيفية كانت الدخول معه بإرادتهمفراد ومنه قبول األ
 :همها ما يليأداري عدة خصائص بعادا جديدة ، وللجزاء اإلأتكتسب  بدأتخيرة ونة األاآل

 الفرع الول
 داريصفة الردع في الجزاء اإل

تشاطر في بداياته جعل منها بسلطة توقيع الجزاءات الرادعة  لإلدارةاالعتراف 
و أ ،صيل المتمثل في الجزاء الردعي، لكل مخالف لنص قانونيالقضاء في اختصاصه األ

حكام القضائية ن األأخاصة  الفصل بين السلطات، أداري بحجة انتهاك مبدإمخالف لقرار 
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دارة، والتي تستند في سلطتها ى االمتثال لقرارات اإلفراد علاأل إلجبار المألوفالطريق  هي
 .(1)وواجبها في تسيير المرفق العام ،في توقيع الجزاءات على حقها كسلطة عامة

السياسية جعل الدولة المتضررة ولوجيات دييالتطورات االقتصادية وتغير اإل نأغير 
لى إالنظريات االجتماعية التي تقضي  تأثيروتحت  ،ال تبقى عند مرحلة الدولة الحارسة

لشخصية على المصالح االجتماعية، للحد من طغيان المنافع اأكثر ضرورة تدخل الدولة 
التي تعطي  العديد من التشريعات فأصدرت ،داريةجهزة اإلالدولة من نطاق تدخل األع يتوسب

دارية، غلق برزها الغرامة اإلأالجزاءات على بعض المخالفات من  سلطة توقيع لإلدارة
 .(2)الخة...أالمنش

يمثل خرقا لنص فعل ب القيامبسبب داري بخاصية الردع لذلك يتصف الجزاء اإل
 تناعماالو أ، صة بناء ظهر خلل في ملفها التقنيكسحب رخداري إ ألمرو مخالفة أ ،قانوني

 . القيام بفعل مطالب به قانونا عن

ن يتوافر في المخالفة ألطبيعته الردعية يستلزم و داري الجزاء اإلأن وعلى اعتبار      
 ،الخطأو أخير في صورة العمد تمثل هذا األ ، سواءالركن المادي والمعنويالمستوجبة توافر 

ثارتها بمجرد إالمسؤولية الموضوعية، التي يكفي فالمسؤولية التي تقوم عنه ليست من قبيل 
 باإلضافةذلك،  تأبىن طبيعته الردعية أل ،بركنها المادي دون المعنوي اكتفاء   ،وقوع المخالفة

شد أشهر أة عدة أفغلق المنش ،شدغالبا ما يكون أدارية الجزاءات اإلأن أثر توقيع لى إ
داري للجزاء اإل، و (3)قاضي في بعض الجنحالتي يحكم بها ال ،جسامة من الغرامة الجنائية

 :ميزتين هما
 

                                                           
(1)
مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  )سلطة اإلدارة في توقيع الجزاءات اإلدارية(،عبد القادر دراجي،   

 .94، ص 2014، جانفي 10محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، العدد 
(2)
 .07، ص بو يونس،  المرجع السابقأمحمد باهي  
(3)

 ليبيا،، جامعة قار يونس، 1ط ،-دراسة مقارنة - في جرائم تلوث البيئة داري الجنائيالقانون اإلغنام محمد غنام، 

 .297ص ، 1998



 الباب الثاني:                             الحماية اإلدارية الالحقة بعد وقوع الضرر البيئي

- 225 - 
 

 أوال
 الخضوع للمبادئ القانونية

 كمبدأ ؛نواع الجزاءأية داري لذات المبادئ التي يخضع لها بقخضوع الجزاء اإل
لمواجهة السلطة وهذا التناسب بين الجرم والجزاء،  أمبدو شخصية الجزاء،  أالشرعية، مبد

 . في مسألة توقيع الجزاء (1)والحد من مجالهاالتقديرية لإلدارة 

لغ على من توقع عليه، لذا ثر باأولها  ،دارية تتسم بنوع من القسوةلكون الجزاءات اإلو 
ن تحاط بطائفة من الضمانات تحول دون االنحراف في تطبيقها، لذا فان الدساتير أال بد 

، وفي تحقيق غاية الردع لىإخضوعها لطائفة من المبادئ تسعى  والقوانين تحرص على
 .المجال البيئي نجد أهمها مبدأ الملوث الدافع

 ثانيا
 داريتميزه عن إجراءات الضبط اإل

داري لتمييز بين الجزاء اإلن الصفة الردعية تفرض نفسها كمعيار دقيق لألى إ نشير
 ،الردعية داف غيرهذات األ ،تمتاز بطبيعتها الوقائية خيرةداري، هذه األجراءات الضبط اإلا  و 

ال لمواجهة المخالفات القانونية الواقعة فعال، هنا يظهر إفال يتخذ  ؛داريبخالف الجزاء اإل
ما أام العام، لمنع وقوع الخلل بغرض حماية النظتكون جراءات الضبط المتخذة إن أجليا 

 .(2)ل الضار لتكون غايته ردع المخالفتي بعد الفعأداري يالجزاء اإل

 

 
                                                           

(1)
(، مجلة المنتدى الرقابة على تناسب القرار اإلداري ومحله في دعوى اإللغاءعبد العالي حاحة، أمال يعيش تمام، ) 

، 05القانوني، قسم الكفاءة المهنية للمحاماة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، العدد 

 . 135، ص 2008مارس 
(2)
يتخذ من طرف سلطة إدارية تتصرف في إطار  ،نفرادياقرار فوجد المجلس الدستوري الفرنسي أن الجزاء اإلداري  

 .ويهدف إلى توقيع عقوبة على مخالفة القوانين واللوائح والقرارات الفردية ،االمتيازات للسلطة العامة

الملتقى مداخلة ألقيت في  (،فعالة واقتصادية إدارية حكامة ضمان في النوظمة هيئات دور ) ،محمد الهينيللتوسع أنظر لـ: 

 ،دحلبجامعة سعد ، ة العلوم االقتصادية وعلوم التسييركلي ،ات الحديثةماإلبداع والتغيير التنظيمي في المنظ: الدولي حول

 .18ص ، 2011ماي  19و 18 الجزائر، ،دةالبلي
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 الفرع الثاني
 داريذاتية الجزاء اإل

مما  ا،هم ميزاتهأ نفراديةالصفة االتعتبر  داريةإقرارات  عنداري الجزاء اإليصدر   
العضوية  فمن الناحيةه، هدافأو  همعالموتتدخل في تحديد  تنعكس هذه الصفة في ذاتية الجزاء

لعام وتتفرد بذاتيتها في شخاص القانون اأدارية المختصة من صداره من طرف الجهة اإلإيتم 
ومن الجهة  ،تصرف غير المشروععن ال احية الموضوعية بهدف الردع كجزاءما النأقراره، 

، كل يدخل في نطاق ما تتمتع به من امتيازات السلطة العامةل التطبيقية يتصف بالعمومية
 . (1)داريإنه أب صفة الجزاء إلضفاءذلك 

ن غايته ومن هنا تكو  ،مخالفة قانونية وقعت بالفعلي أداري يتخذ لمواجهة الجزاء اإلو 
نه أبمعنى  ،لذلك يتصف بالعموميةو زجر غيره عن ذات الفعل، أردع المخالف عما ارتكبه 

لى إدارة في توقيعه نما تمتد سلطة اإلا  و  ،خرىأعلى فئة معينة من المواطنين دون  ال يقتصر
 .(2)جميع المخاطبين بالنص القانوني والمخالفين له

 الفرع الثالث
 بسلطة الجزاء لإلدارةاالعتراف 

قد رغم أنه  ،الفصل بين السلطات أمبدبسلطة الجزاء ال يخالف  لإلدارةالعتراف ا
نين من اختصاص القضاء، ن مهمة كفالة تنفيذ القواأباعتبار  ،عترض على ذلكوجد من يي

 .القضاءال كان ذلك تدخال في شؤون ا  و  ،دارةلى اإلإيكالها إوال يمكن 

نما ا  و  ،ن الفصل بين السلطات لم يعد فصال مطلقاأيمكن الرد على هذا القول بو  
اللوائح في الظروف العادية  كإصدارمثلة على ذلك كثيرة ، واألمرنا بح فصال نسبياصأ

ي في بعض المنازعات التي تكون و حكم القاضي المدنأدارة العامة، تثنائية من قبل اإلواالس

                                                           
(1)
 .601، ص 1990مصر، سكندرية، ، دار المعرفة، اإل02ج ، داريالقانون اإلبو زيد فهمي، أمصطفى  
(2)
 .المرجع نفسه 
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ضرار الناجمة عن أو دعاوى التعويض عن األ ،وهي مخالفات الطرق ،فيهادارة طرفا اإل
 . في االختصاص بين السلطات ك تداخال، ولم يعد ذل(1)..وغيرهما. ،مركبة تابعة للدولة

 ،ها المقصود هنادارية بمعنان الجزاءات اإلأى أن المجلس الدستوري ر أوليس خافيا ب
ن تقترن تطبيقاتها بالضمانات المقررة أالفصل بين السلطات، شريطة  أال تتعارض مع مبد

 .(2)1989يوليو  28ي قراره الصادر في في نطاق الجزاءات الجزائية، وذلك ف

ودون  ،نيةو مدأ ،الردع يبقى ذو طبيعة غير جزائيةبسلطة  لإلدارةكذلك االعتراف 
ن السلطة القضائية هي الحقوق، ألحد أو الحرمان المطلق من أ ،فرادالمساس بحريات األ

 .(3)الحامية الطبيعية لتلك الحريات العامة
 الفرع الرابع

 داريدارية والجزاء اإلين المخالفة اإلالتناسب ب  

من المبادئ العقابية التي ، وهو دارييقوم عليه الجزاء اإل اهام أيعتبر التناسب مبد
ن أداري بصفة خاصة، ومقتضاه والجزاء اإل ،ات الردعية بصفة عامةالجزاء اتخضع له

جهة ن تختار ما هو ضروري لمواأ، و ديد الجزاء في اختياره وتقديرهالسلطة المعنية بتح توازن
لى رقابة القاضي إ باإلضافة، لجزاءل ادارية لتكون ضوابطالخرق القانوني والمخالفة اإل

دارية، وتبعا مالئمة القرارات اإل أمبدلى إ ،عيةالمشرو  أمن احترام مبد متدتقد التي داري اإل
، (4)ي بين الجزاء والمخالفة المبررة لهأ ،مراقبة في تناسب القرار مع محلهصبحت الألذلك 

 .ومناسبة لعقوبة المختارة ضروريةتكون ايؤكد على إلزامية ان ذا ما هو 

 :ساسيين هماألتزامين اداري لها دارية والجزاء اإلوخاصية  التناسب بين المخالفة اإل
 عدد الجزاءاتــعدم تــزام بــو االلتـــي فهـــا الثانــــمأ ،داريزاء اإلــــااللتزام بالمعقولية في اختيار الج

                                                           
(1)
، المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، 2008فيفري  25، المؤرخ في: 09-08رقم:  قانونالمن ، 802المادة  

 .2008افريل  23، الصادرة في: 21ج ر، العدد
(2)
 .183، ص 1989 مصر، سكندرية،هداية للطبع والنشر والتوزيع، اإل، مكتبة الداريةعمال السلطة اإلأ، عبد الباسط فؤاد 
(3)
 .18بو يونس، المرجع السابق،  ص أمحمد باهي  
(4)
 . 137عبد العالي حاحة، أمال يعيش تمام، المرجع السابق، ص  
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 :ما يليمن خالل ذلك نفصل و مخالفة واحدة،  دارية عناإل
 أوال

 داريبالمعقولية في اختيار الجزاء اإل االلتزام

خطورة مراعاة ك ،مور عدةأال باالستناد على إداري ال يكون ن اختيار الجزاء اإلإ        
 وأ ،(1)ةجريمالمع درجة الجزاء تناسب يال أن و أو الفردية، أدارية المصالح اإل المخالفة على

ظاهرة الغلو ألن  ،بتشريعاتها ماسة بكرامة المخالفن ال تكون العقوبة التي توقعها الدولة أ
لتفاوت و اأ ،تناسب البينعدم ال أو ،عن عدم المالءمة الظاهرة تعبر ،داريفي الجزاء اإل

 .وجسامة العقوبة الموقعة عنها ،الصارخ بين خطورة الجريمة

بة على اقلبسط الر  داريااللتزام بالمعقولية في اختيار الجزاء اإلاللجوء إلى  وقد تم
دون  ،التي ترك لها المشرع حرية اختيار العقوبة من بين العقوبات التي حددها ،سلطة اإلدارة

 .هو معمول به في القانون الجنائي عقوبة، كما أن يضع مقابل كل مخالفة 

خطوة جريئة قام بها القضاء التناسب بين اختيار الجزاء وخطورة الجريمة عتبر يو  
بمعنى آخر أن يكون هناك تناسق بين التهمة ، يننجل تعزيز حماية المداأاري من اإلد

والعقاب، بحيث أنه إذا تبين أن القرار المبني على عدم المالءمة الظاهرة بين التهمة 
 والعقاب، تعرض لإلبطال نظرا لكونه خالف القانون.

 ثانيا

 دارية عن مخالفة واحدةااللتزام بعدم تعدد الجزاءات اإل

ن عين عقابعليه  قعو ي ، فال يجوز أنالفعلى المخ نزالهإغايته بمجرد الجزاء يحقق 
لخرق تناسبه  ،و مبررأفراط في العقاب دون سبب اإلنطاق ذات الفعل، وهذا ما يدخل في 

                                                           
(1)
 . 136عبد العالي حاحة، أمال يعيش تمام، المرجع السابق، ص  
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شرط اختالف طبيعتهما  ؛مختلفين نيجزائوكاستثناء لما سبق يجوز الجمع بين ، مع الجرم
 :(1)ها ما يليمنوفقا لشروط و داري والجنائي، لردع اإلكا

دارة ن اإلأطالما  ،خر تكميلي عن ذات الواقعةآصلي بداري األاقتران الجزاء اإل  -1
البناء بدون ترخيص مع جزاء زالة إن يقترن جزاء أواليتها الجزائية، ومن هنا يمكن لم تستنفذ 

 .خالفزالة على نفقة المن تتم اإلأخر، وهو بآمالي 

ذا استمر على وضعه غير ا  و  ،خر لمواجهة المخالفآدارة جزاء ن تتخذ اإلأ  -2
العدول عن موقفه، كغلق محل ترتب بولم يردعه الجزاء الذي اتخذ في مواجهته  ،المشروع

يبرر عقابه مما فة ومنه االستمرار في ارتكاب المخال ،عن عمله خطر على الصحة العامة
 .خرىأعن ذات الفعل مرة 

 الفرع الخامس
 السلطة التقديرية في تحديد الجزاء

السلطة التقديرية في الحاالت التي يترك فيها المشرع لإلدارة قدر ا من حرية تظهر 
التصرف أثناء ممارستها لصالحياتها المقررة لها في القانون، وذلك على النقيض من السلطة 

ميشو فيرى" ويرى الفقيه "، التي يحدد المشرع لإلدارة سلف ا نوع وطبيعة التصرف ؛المقيدة
ن تحدد لها القاعدة القانونية مسلكا أة العامة دون ر داصرف التي تتمتع بها اإلحرية الت" :بأنَّها

 .(2)"موجب عليها اتباعه
 الفرع السادس

 داري من حيث التطبيقعمومية الجزاء اإل
نمــة معينـــه ال يقتصر على فئـــيتصف الجزاء اإلداري بالعمومية، على اعتبار أن  اــة، وا 

                                                           
(1)
 .125بو يونس، المرجع السابق،  ص أمحمد باهي  
(2)
، ص 2003، الكتاب األول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، القضاء اإلداريمحمد رفعت عبد الوهاب،  

197. 
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 .(1)دارة بتوقيعه على كل مخالفي القانون تمتد سلطة اإل

ومن خالل كل ما سبق نصل إلى أن الجزاء اإلداري يتميز بخصائص تميزه عن 
ال يعفي من الجزاءات التي ذكرناها، خاصة الجزاء الجنائي، كما أن  توقيع الجزاء اإلداري 
 لي:توقيع الجزاء القضائي، وله عدة صور أوجه حسب نوضحها في المبحث الموا

 المبحث الثاني

 في المجال البيئي تطبيقات الجزاءات اإلدارية 

الضبط  تعتمده سلطةأسلوب كما رأينا في المبحث السابق الجزاءات اإلدارية  تعتبر
من خالل هذا تتخذ عدة صور نتعرف عليها لذلك  ،البيئي اإلداري في تحقيق النظام العام

 ،الفقهية في تحديد أساس تصنيفها هاتقسيماتتعددت تطبيقات الجزاءات اإلدارية ف مبحث،ال
والثانوي  ،وقع عليهسي كل ما يمس الذمة المالية لمن يفهناك من اعتبر الجزاء اإلداري األسا
ن أساسه غير صائب فكل سيم أوالمالحظ على هذا التقهي الجزاءات البيئية غير المالية، 

ن الية لمن وقعت عليه، ومن األفضل أالمالجزاءات اإلدارية وحتى القضائية تمس بالذمة 
، أو بشخص من وقع عليه، مس بالذمة المالية مباشرةلفحوى الجزاء اإلداري ذاته سواء ننظر 

 :ويأخذ الجزاء اإلداري عدة صور نوضحها كما يلي

 ولالمطلب ال 
 ذار اإلدارياإلعجزاء 

يخالف دارية التي يمكن توقيعها على من بسط الجزاءات اإلأخف و أ ذاراإلعيعد 
،  نذكر منها أن في عدة نصوص قانونيةجزاء هذا النوع من الطبق و حكام القانون البيئي، أ

 198-06رقم:  المصنفة المنشآت على المطبقة بالقواعد المرسوم المتعلق في المشرع
 عليها المنصوص الحالة في إقليميا المختص للوالي يمكن أنه قد أكد على ،(2)المذكور سابقا

                                                           
(1)
  .245، ص، المرجع السابقثيره على الحريات العامةالضبط اإلداري وتأ، فيصل  نسيغةا 
(2)
 .سابقالمرجع ، ال198/ 06رقم: المرسوم ، 48 المادة 
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 إليداع المصنفة المؤسسة مستغل إعذار أعاله، المذكور القانون من 47و  44المادتين في
  .الخطر سةادر  أو ،بيئية جعةامر  أو، الرخصة طلب أو ،التصريح

م بتحقيق تقو حيث  ،البيئة مصالحن التطبيق لهذه المادة يكون على مستوى ننوه بأ
ة المصنفة التي يتم رفع شكوى إدارية ضدها على مستوى المنشأميداني على مستوى 

، ومفتش منعضاء متكونة من مفتش الوقاية واألويكون التحقيق بلجنة ثالثية األ ،المصلحة
وبعد تقرير إقليمها المنشاة المشتكى منها، ممثل البلدية الواقع على مستوى و  ،مصالح البيئة

 التدابير التخاذ أجل له ويحدد ،المستغل بإعذار الوالي يقومواضح من مصالح البيئة 
 .المثبتة راواألضر  األخطار لةاإلز  الضرورية

يقوم به اللجنة و  ،على محضر معاينة أما على مستوى الوالية يصدر االعذار بناء  و 
الوالئية لمراقبة المنشآت المصنفة، والمشكلة من ممثل عن مديرية البيئة، ممثل مديرية 

 وكمثال تطبيقي ميدانيالحماية المدنية، ممثل مديرية الطاقة والمناجم، ممثل األمن الوالئي، 
 -لوالية خنشلةالوالئية ، من اللجنة 782رقم: الوارد تحت نشير إلى محتوى محضر المعاينة

المؤسسة -، إلى وحدة نجارة الخشب -موقعة من مديرية البيئة بتفويض من والي الوالية
 30، الجزائر، الصادر في: -والية خنشلة-المتواجدة بطريق بغاي  -الجهوية للهندسة الريفية

أشهر،  04غرض طلب التصريح بالمقر الجديد لمؤسسة في أجل ال يتعدى ، ب2014مارس 
 .(1)الخطر المحتمل وقوعه داخل مقر العمل ودراسة

المؤسسة -لوحدة النشارة التابعة لمديرية شعبة الخشب  3841اإلعذار رقم: أيضا 
من الموقعة الجزائر،  -والية خنشلة-المتواجدة ببلدية بوحمامة  -الجهوية للهندسة الريفية

لتسوية ، 2013مبرديس 31، الصادر في: الواليةطرف مديرية البيئة بتفويض من والي 
 بالقواعد المرسوم المتعلقطبقا ألحكام  ،الوضعية اإلدارة المتعلقة بإصدار رخصة االستغالل

                                                           
(1)
 .04، ص (01الملحق رقم ) 
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، والعمل على تنظيم المؤسسة والتخلص من 198/ 06رقم:  المصنفة المنشآت على المطبقة
 .(1)النفايات الخشبية

خرى أدارية إذار توقيع جزاءات عة االستمرار في المخالفة رغم اإلغالبا ما تكون عاقبو 
دون االخالل  ،ة المصنفة، لضمان استمرارية نشاط المنشألغاء الترخيصإو أ ،شد كالغلقأ

، والحفاظ على سالمتها، وهي التي ستكون موضوع الشرح في المطالب بقوانين حماية البيئة
 اآلتية، على الترتيب:

 المطلب الثاني
 اإلداري سحب الترخيص

جراء مؤقت إوهو  من اإلدارة المعنية،صادر يتم بقرار تصرف اإلداري هو الترخيص 
متى  لإلدارةوحسب السلطة التقديرية  ،ي وقتأفي و التعديل أ ،بطبيعته قابل للسحب

و أ و سحبهأ ،بيب قرارها عند رفض منح الترخيصالمصلحة العامة، وتبرره بتسذلك اقتضت 
ولى يلزم فالفئة األ ،حسب درجة أهميتها، فتسلم رخص االستغالل للمنشآت المصنفة لغاءهإ

الثانية بقرار ما الفئة المكلف بالبيئة والوزير المعني، أوجود قرار وزاري مشترك بين الوزير 
المؤسسات المصنفة من الفئة الثالثة بموجب قرار ،  في حين أن قليميامن الوالي المختص إ

 .(2)المجلس الشعبي البلديمن رئيس 

راوة على كثرها ضأو  ،دارية قساوةنواع الجزاءات اإلأشد أالتراخيص  سحبيعد 
سلطة تقديرية في دارة تتمتع بن اإلأساس أحداث التلوث، على إالمشروعات المتسببة في 

التراخيص  بإلغاءتتمتع بمثل تلك السلطة فيما يتعلق  وبالمقابل ،داريةمنح التراخيص اإل
و أ ،داريةمنح التراخيص اإلفي ة دارة مقيدى اإلقبتو بنص قانوني، سلفا بحسب شروط محددة 

 .تقديريةلها سلطة كثر مما تكون أرفضها 

                                                           
(1)
 .05،04، ص (02الملحق رقم ) 
(2)
 .سابقالمرجع ال، 198  -06 رقم: المرسوم التنفيذي، من 20المادة  
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لى النشاط لى سحب الموافقة عإبمزاولة نشاط معين يؤدي  ومن ذلك سحب الترخيص
وقد تصل إلى الغلق النهائي  ،ثار السلبية التي وقعت على البيئةلحين معالجة اآل ،الملوث
جراء تحليل إذا ثبت بعد إ ،واز سحب الترخيص الصادر للمنشأةجك، (1)ة المصنفةللمنشأ

لحدود ل هاوز تجابود مخالفة وج، ةأمن المنش هاصرفتي يتم مخلفات السائلة الدوري لعينات ال
 .ائيةضرار بالبيئة الملى اإلإبما يؤدي  ،المسموح بها

أكد من جديد على  المشرع أنمن النصوص القانونية أعاله  مالحظته يمكن ماو 
سحب  ، لتصل إلىجل تحقيق مقاصد الضبطأمن  ،لإلدارة البيئيةلوالية الضابطة ااستعمال 
 .البيئيخطر على النظام العام  مادام االستغالل الوارد بهالترخيص 

 المنشأةنشاط  مع مرن بشكل تدرجغير أن المشرع جعل من اإلدارة الضابطة ت
ن فال يمكن أ باتخاذها، المطالبة التقنية لشروطا لخرقها ،ثرت سلبا على البيئةالتي أ المصنفة

ومن ثمة سحب  ،حاضر معاينةالتحقيق الميداني وتسجيل م بإجراءتقوم اإلدارة المختصة 
 وضعية لتسوية جاالومنحه آ ،ذار الكتابيمرور على اإلعو توقيف النشاط دون الأ ،الرخصة
، وغالبا ما ترسل مصالح البيئة اإلنذار بصفة متكررة، على اعتبار اإلدارة تسعى منشأته

ومن ثمة تمنح لها السلطة  ،والحفاظ على النظام العام البيئي ،لتحقيق المصلحة العامة
 ةباعتبارها المحتك ،الالزمة في محاضر المعاينة اآلجالومنح  ،التقديرية في تكرار إجراءاتها

داري اإلجراء اإلقدر على معرفة واأل ،ئي القائم على مستوى المصنفةواقعيا بالمشكل البي
 .الالزم لتصحيح الوضع

 نشاط على اإلبقاء في بعيد حد إلى حريصا كان المشرع أن يتضح الشكل بهذاو 
 المنشأة لصاحب منحها التي الزمنية والمدد اآلجال خالل من ،المصنفة المنشأة ستغاللا

                                                           
(1)
 .سابقالمرجع ال، 198  -06 رقم: المرسوم التنفيذيمن  ،23لمادة ا  
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 لألحكام مخالفته من الرغم على ،منه االستغالل رخصة سحب أو ،تعليق قبل المصنفة
 . (1)وحمايتها البيئة على للحفاظ بالنسبة ضروري أمر تفعيلها يعد والتي ،التقنية

 المطلب الثالث
 اإلداري الحظرجزاء 

التصرفات التي تيان ببعض بمنع اإلقرارات الحظر  لىإغالبا ما يتجه القانون البيئي     
يقصد و  ،(2) و قد يكون مطلقاأو ضررها على البيئة، وقد يكون الحظر نسبيا أقدر خطورتها ت

و مجموعة أ ،شخصا اري قرارا فرديا تلزم فيهدبوجه عام أن تصدر سلطة الضبط اإل بالمنع
ة أاستمرار النشاط داخل المنش المنع من فيكون، (3)شخاص باالمتناع عن القيام بعمل ماأ
لى إالجزاء هذا سلبا على البيئة، وتعطى صالحية توقيع  أنشطتها ؤثرت ا أننهأي من شتال
ريحة في ردع كل ما يضر لكون هذا الجزاء يتسم بفعالية ص ،دارية الضبطيةلجهات اإلا

 .بالبيئة
، ذارعدارة نتيجة من اإلذا لم تجد اإلإمؤقتا  يهلإم اللجوء تيوللحظر وجهين فقد 

 ،لمدة معلومة اغلقا محدد ،سببة في تلويث البيئةتوالمصانع الم المنشآتغلق ويترتب عليه 
ن الوقف يتبع عنه خسارة لصاحب المشروع الملوث للبيئة، أل كعقوبة ،مر الغلقأمذكورة في 

 .سواق المستهلكةاأل دوفق ،ةفضال عن عدم تقدم المشروع للمنافس ،مادية
ومن المسلم به  ،أو ممارسة نشاط محدد ،إجراء معين يعني كذلك النهي عن اتخاذو 

المطلق لممارسة  غلقالمؤقت، ذلك أن الو أالجزئي  غلقفي هذا الصدد أن المقصود هو ال
المطلق والكامل والنهائي  غلقألن الو الحرية يعادل إلغاءها وهو ما ال تملكه سلطة الضبط، 

بل ويعتبر عمال من أعمال االعتداء  ،لممارسة الحريات العامة يعتبر عمال غير مشروع
صيانة النظام العام بالضرورة أن يصل ستلزم تال ومن جهة أخرى ، (4)الحرياتهذه على 

                                                           
(1)
  . 131، ص ، المرجع السابق - طار التنمية المستدامةفي إ -الحماية القانونية للبيئة ، حسونة عبد الغني 
(2)
 .228، ص 1995 مصر،، مطابع الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، داري وحدودهالضبط اإلبو الخير، أعادل  
(3)
  .282، 281، ص 2004، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة ، الجزائر، داريالقانون اإلمحمد الصغير بعلي،   

(4)
 . 45سابق، ص المرجع ال، الجوانب القانونية لفكرة البوليس اإلداريعمار عوابدي،  
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تقييد حرية األفراد إلى درجة الحظر المطلق، لذا فإن القضاء ال يجيز الحظر المطلق إال في 
ية الى و زراعأ ،مخلفات صناعية ةيأل منع تصريف ثم ،حالة استحالة حفظ النظام العام

  .(1)تلوثهاخضاعها للمعالجة الالزمة لضمان عدم إال بعد إ ،الموارد المائية

حدى عناصرها إو أ ،ي نشاط يضر بالبيئةأمزاولة من نع النسبي فهو الم غلقما الأ
لى ترخيص بمزاولته، متل حظر نقل والحصول ع ،ال بعد انتهاء الخطرإفال يمكن مزاولته 

  ونفصل في ،(2)قليم الوطنيلى اإلإو منع دخولها أ ،شعاعيةو اإلأتخزين النفايات الخطرة و أ
 :كما يلي نوعي الحظر

 الول الفرع
 المطلق اإلداري الحظر

ثار سلبية وضارة على سالمة المنع النهائي ألفعال معينة لها آ المطلق الحظر يعتبر
 أنه على نص عندما ،هتنميتو  الساحل بحماية المتعلق القانون في الحظر هذا نلمس، و البيئة
 المناطق مستوى على ،البحرية والرياضات ستحماميةاال األنشطةو  ،السياحية األنشطة تمنع

 نياالعمر  للمحيط الطولي التوسع يمنع كما الحساسة، اإليكولوجية والمواقع ،المحمية
 03 ثالث عن تزيد مسافة على ،الساحلي الشريط على الموجودة السكنية للتجمعات
   .(3)الساحل على جديد صناعي نشاط أي إقامة يمنع وكذا الساحلي، الشريط من تاكيلومتر 

 ؛عدة قوانين تتعلق بتنظيم المجال البيئي لالخ منكذلك  المطلق الحظر ىليتجو 
 اآلبار في هاـــصب أو ،طبيعتها كانت مهما القذرة المياه تفريغ حظر حيث ،المياه قانونك

 ،ةـــالصحي يرـــــغ المواد رـــــــــطم أو والقنوات، الجافة والوديان العمومية الشرب أماكنو  ،والحفر

  

 
                                                           

(1)
 .287سابق، ص المرجع العادل السعيد محمد أبو الخير،  
(2)
 .384سابق، ص المرجع ال، القانون اإلداري، عبد هللا عبد الغني بسيوني 
(3)
 السابق. ، المرجع 02 -02من القانون رقم : ، 11،12،15المواد  
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  .(1) الطبيعية التسربات خالل من الجوفية المياه تلوث أن شأنها من التي 
 ءاإجر  اعتمادإلى دفعت بالمشرع  التنموية النشاطاتبعض  خطورة ننوه هنا بأنو 
، وعدم إمكانية معالجة ومواردها البيئة على الكبيرة السلبية ثارهانظرا آل ،المطلق الحظر

عديدة قد تتسبب في كوارث ثارها في مجاالت سع آواحتمال تو  ،التخفيف منهاأو  ،مخلفاتها
 .العاديةنسانية غير أو إ ،طبيعية

 الفرع الثاني
 النسبياإلداري  الحظر

ثارا ماسة توقيف كل األعمال واألنشطة التي تخلف آراء الحظر النسبي في جيظهر إ
 ،إذن على الحصول بعد إال وال يمكن مزاولة هذا النشاط بالضرر، عناصرها أحد أو البيئةب
 القوانين تحددها التي الضوابط الشروط وفق ،المختصة اإلدارية السلطات قبل من إجازة أو

 رخصة على الحصول طلب في السبب هو النسبي الحظرن أيعني ذلك  الو ، (2) واألنظمة
تخضع للترخيص ن التي لها عالقة بالبيئة ال بد وأ عمال، فكل األمعين نشاط لممارسة

 . المسبق قبل تنفيذها

 الزمان حيث من أما ،المكان حيث من أو ،الزمان حيث من يكون قد النسبي الحظرو 
 تساقط فترة في الصيد أعمال ممارسة بمنع المشرع قام عندما ،الصيد قانون أحكام في

 ،التكاثر سريعة األصناف يخص ما في إال الصيد، مواسم غلق فترة في كذا و ،الثلوج

                                                           
(1)

المرجع السابق، فجاء فيها:" يرفض منح الرخصة المنصوص عليها في  ،05/12 ، من القانون رقم:46 ،45تين الماد  

 أعاله، السيما عندما تضر اإلفرازات أو المواد محل الرخصة بما يأتي : 44المادة 

 القدرة على التجديد الطبيعي للمياه، -

 متطلبات استعمال المياه، -

 الصحة والنظافة العمومية، -

 حماية األنظمة البيئية المائية، -

 السيالن العادي للمياه، -

 أنشطة الترفيه المالحي". -

 :" يمنع:أنه  منه تنص على 46أيضا المادة 

رب العمومية تفريغ المياه القذرة، مهما تكن طبيعتها، او صبها في االبار والحفر واروقة التقاء المياه والينابيع واماكن الش

 والوديان الجافة والقنوات،...".
(2)

 .726 ص سابق،ال مرجعال الحلو، غبرا دماج  
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 حالة في الصيد عليق فترةت المشرع أجاز كما ،) 1)والطيور الحيوانات تكاثر فترة إلى باإلضافة
 تقتضي عندما أو ،ئداالطر  حياة على امباشر  اأثر  لها يكون أن يمكن ،طبيعية كارثة وقوع

 . (2) التي يتم االصطياد فيها المواقع حماية تاضرور 

أن يكون الصيد واقعا في األراضي  فاألصل المكان حيث من النسبي الحظر أما
وفق دفتر شروط محدد  ،الغرض كذلك المفتوحة لهذا ،مالك الوطنية العمومية والخاصةواأل

 في الصيد أعمال ممارسة المشرع منع خالل من الحظر يظهر، و (3)من اإلدارة المختصة
 وفي شاواألحر  الغابات وفي البرية، الحيوانات حماية مساحاتفي و الحظائر الثقافية، 

 في وأيضا،  سنوات (10)عشر فيها المغروسة يراتالشج عمر يقل والتي المحروقة، األدغال
  .  (4)راضي الدولة غير المؤجرة، وأبالثلوج المكسوة المواقع

مدير الضرائب  صادر عن تجاريمحل لمؤسسة أو الغلق المؤقت قرار أيضا ونجد 
المحضر القضائي، مع ويبلغ من طرف اإلدارة أو  ( أشهر،06لمدة ال تتجاوز ستة) ،بالوالية

 .(5)( أيام لتسديد10)منح  المعني، أو ممثله القانوني مهلة عشر

، بل بصفة نهائيةالضجيج كصوت غير مرغوب فيه غير محظور يضا كما نجد أ
قد أكد المشرع فماكن معينة لمساس الضجيج بالسكينة العامة، مجاز بصيغة مشروطة في أ

على منع  ،2003من تعليمة الحد والوقاية من الضجيج لسنة  05ردني في المادة األ
 .(6)والحاالت التي يسمح بها القانون ،ال في الحاالت الطارئةل األجراس والمنبهات إاستعما

                                                           
(1)

 المرجع السابق. ،07-04من القانون رقم: ، 25المادة   
(2)

ج ر،  ،2006المتضمن لقانون المالية لسنة ، 2005ديسمبر  29: المؤرخ في، 16-05من القانون رقم: ، 39المادة   

 .2005ديسمبر  31 الصادرة في:، 85عدد ال
(3)

 .نفسهالمرجع ، 27المادة   
(4)

 .نفسهالمرجع ، 32دة الما  
(5)

 .نفسهالمرجع   
(6)

 .168 ص السابق، المرجع علي عدنان الفيل،  
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 نهائي النشاط بشكل منعالى  يهدف الحظر ءاإجر  أن الصدد هذا في قوله يمكن ماو 
، كسعي من الهيئات المختصة إلى عالج آثار األنشطة التي تتسبب حسب الحالة و مؤقتأ

  .واإلضرار بسالمة مواردها ،في إتالف أحد عناصر البيئة

 المطلب الرابع

 اإلداري اإللزام جزاء

 تنظيميال طابعخرى التي تتصف بالملزما كبقية القوانين األ البيئة حماية يعتبر قانون
ويؤكد  ،ة والعامة توقع الجزاء على مخالفيهمر فطبيعة قواعده اآل لسلوك معين في المجتمع،

غرض القاعدة القانونية هو ضبط ن أل، البيئة ار الواقعة علىاألضر على ضرورة تصحيح 
القاعدة في خطابها لألفراد على األمر  لزام لتستنداإل بوجود صفة ذلكيتحقق و  ،سلوك األفراد

ويوجد هذا اإللزام  يتحمله المخالف لذلك، بما تتضمنه من جزاء ،واإلجبار المقيد لإلرادة
يعتبر إجراء اإللزام ، و (1)بمجرد وجود القاعدة القانونية وصدورها من السلطة اآلمرة المختصة

 لهذا اإلدارة تلجأ لذلك ،للقيام بتصرفات قانونية معينةيجابي ا عن القرار اإلناتجاإلداري 
 التصرفات ببعض القيام على ،و المعنويةلزام األشخاص الطبيعية أإ أجل من األسلوب
   .البيئة على لمحافظةل الحماية لتكريس

 ،لزام في قوانين متعددة متعلقة بعناصر البيئةإلسلوب اأالجزائري المشرع  واستعمل
 أو ،للتقليص الالزمة التدابير كل اتخاذ الصناعية الوحدات ألزم والجو الهواء حمايةفنجده ل
 الضرورية ءاتار جاإل كل يتخذ أن للنفايات حائز أو منتج كلفعلى  ،النفايات رمي عن الكف
 ،نظافة أكثر تقنيات ستعمالا وأ باعتماد وذلك ممكن، قدر بأقصى النفايات إنتاج لتفادي
 .(2)للنفايات إنتاجا   وأقل

                                                           
(1)
 .13عمرو طه بدوي محمد، المرجع السابق، ص لتوسع أنظر لـ: 
(2)
، يحدد القواعد العامة لتهيئة 2004ديسمبر  14المؤرخ في:  ،410-04رقم:  المرسوم التنفيذيمن ، 08-06واد الم 

 19، الصادرة في: 81ج ر، العدد ، معالجة النفايات وشروط قبول النفايات على مستوى هذه الهيئات تواستغالل منشآ

 .2004ديسمبر 
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 يضمن بأن للنفايات حائز أو ،منتج كل نفسه القانون خالل من المشرع ألزم كما
عند كل مراقبة من  يكون قيد الصالحية، لتقديمه ،حائزا على ترخيص للنقل، وأن يكون نقلها

 .(1)السلطات المؤهلة لهذا الغرض

 الحالة حماية منها؛  الشاطئ امتياز صاحب على االلتزامات من مجموعة يضاتقع أو 
 عبء عليه يقع كما ،االصطياف موسم انتهاء بعد حالتها إلى األماكن عادةا  و  ،الطبيعية

  .(2) النفايات بنزع القيام

 صاحب أو ،المنجمي السند صاحب المناجم قانون خالل من المشرع يلزم كما 
 التي الجسيمة األخطار من للوقاية نظاما   يضع أن ،ملاوالمر  الحجارة مقالع استغالل رخصة
 . (3)نشاطه عن تنجم أن يمكن

 بطريق ممتلكات يكتشف شخص كل الثقافي ثابالتر  لمتعلقيضا القانون اوألزم أ
 المحلية للسلطات اكتشفه بما يصرح أن ،بها مرخص بأشغال القيام بصدد هو أو الصدفة،
 .(4) مباشرة بالثقافة المكلفة رةاالوز  مصالح إبالغ عليه يجب التي، المختصة

 النشاط مبدأ ضمن أصله يجد ماباإللز  المتعلق ءااإلجر  أن إلى اإلشارة سبقت كما
 ،إيجابي بعمل القيام خالله من المشرع يستهدف حيث ،باألولوية رااألضر  تصحيحو  يالوقائ
 ،للبيئة فعالة حماية لضمان الضروريةو  الالزمة ءاتاواإلجر ، رالتدابي اتخاذ ضرورة في يتمثل
 .ما بعمل القيام مبعد اسلبي لزاماإ يتضمن الذي الحظر ءاإجر  عكس

 رقم: التنفيذي المرسوم من 25 المادة أحكام خالل من ا اإلجراءهذل اإلشارةوتمت 
، المحدد األجل في المستغل امتثال عدم نحين تم التأكيد على أ الذكر، سابق 198 -06

                                                           
(1)
القواعد العامة لتهيئة واستغالل ، يحدد 2004ديسمبر  14المؤرخ في:  ،409-04رقم:  المرسوم التنفيذيمن ، 16المادة 

ديسمبر  19، الصادرة في: 81 ج ر، العدد، معالجة النفايات وشروط قبول النفايات على مستوى هذه الهيئات تمنشآ

2004. 
(2)
 .المرجع السابق ،02/02 من القانون رقم: 27المادة  
(3)
 المرجع السابق.، 05-14من القانون رقم: ، 56المادة  
(4)
 .المرجع السابق ،98/04 من القانون رقم: 56المادة  
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، الضرورية المؤقتة التدابير اتخاذ مع ،المفروضة الشروط تنفيذ حين إلى المنشأة يعلق نشاط
لزام صاحب الترخيص المنجمي سلطة إ المناجم إلدارة المشرع منحفعلى سبيل المثال نجد 

 . (1)القيام باحترام الشروط التقنية والتنظيمية في مجال حماية البيئة

تجاوز صاحب عند  أعاله من المرسوم 48 المادة من الثانية الفقرة أحكامكذلك 
ما  إلصالح ،أعاله 47و 44غلها اآلجال المحددة في المادتين و مستأ ،المنشاة المصنفة

 دراسة أو ،البيئية جعةاالمر  أو ،الرخصة طلب أو ،التصريح إيداعك خل به من إجراءاتأ
 .بعد تقرير محاضر المعاينة المؤسسة بغلق يأمر أن إقليميا المختص للوالي يمكنو  الخطر،

ويرى الدكتور " حسونة عبد الغني " بأن جوازية األمر بالغلق من طرف السطات 
 للوالي منح قد المشرع أن عنيتاإلدارية العامة والمتمثلة في شخص الوالي المختص إقليميا، 

 على المفروضة لاللتزامات االمتثال عدم نتيجة، المنشأة بغلق األمر بين تقديرية سلطة
 بعد النشاط توقيف أو بالغلق األمر حاالت في المشرع دعواوي ذلك، تجاهل أو المستغل
 في االستمرار ألن، بالوجو  معنى يتضمن الغلق أو النشاط بتوقيف األمر يكون أن اإلعذار
 كافي معين بأجل والمرفق اإلعذار أن كما ،جهة من هذا بالبيئة رااإلضر  إلى يؤدي النشاط
 ،جهة من نشاطه على فيه يحافظ بشكل اللتزاماته االمتثال إلى العودةو  ،لالمستغ لتنبيه

  .(2)ثانية جهة من البيئية الموارد وحماية

نجد على سبيل المثال إعذار وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري للمؤسسة و 
وتم لفة، الجهوية للهندسة الريفية بالبويرة عن طريق المحافظة السامية لتطوير السهوب بالج

يام للمؤسسة بمنح ثمانية أ ،للمتعامل المتعاقد والنشرة الرسمية ،نشره في الصحف الوطنية
منجزة من  ،شغال الصفقة المتمثلة في غراسة مقاومة على شكل بستانفي إنجاز أ لإلسراع

                                                           
(1)
 المرجع السابق.، 05-14رقم: من القانون ، 124/7المادة  
(2)
 .130سابق، ص المرجع ال ، -طار التنمية المستدامةفي إ –الحماية القانونية للبيئة حسونة،  عبد الغني 
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لى الفسخ على عاتق فقة إو تتعرض الص، أهكتار 475طرف المقاولة على مساحة قدرها 
  .(1)المؤسسة

نوه بوجود الوالي كسلطة إدارية عامة يفترض فيها الخضوع للقانون على اعتباره نو 
والحفاظ على النظام العام البيئي، ومن ثمة يمنح له السلطة  ،يسعى لتحقيق المصلحة العامة

ومنحه اآلجال الالزمة في محاضر المعاينة  ،التقديرية في تكرار إجراء اإلنذار عدة مرات
تحقيق في المشكل البيئي القائم على مستوى لصالح البيئية، والمرسلة لالتي تقوم بها الم

 . راء اإلداري الالزم لتصحيح الوضعج، واألقدر على معرفة اإلالمصنفة

ليس من شأنه تجاهل  ،ألمر بالغلق أو توقيف العملا لواليل "جوازية"وتكون عبارة 
 ،بكامل السلطة التقديرية في فرض إجراء الغلق جراء بقدر ما هو دليل على تمتع الوالياإل

ن صالح الوضع، على اعتبار أ، لحين إاو سحب الرخص مؤقتأو البقاء في إجراء اإلنذار، أ
مباشرة، ولحساسية  كل منشاة مصنفة لها التأثير الكبير على التنمية االقتصادية بصفة

د على البيئة هذا من جهة، مر الغلق جوازيا ومكيفا حسب الخطر الموجو الوضع تم ترك أ
جراء الغلق من في اتخاذ إ "للوالي" لإلدارةالسلطة التقديرية ومن جهة أخرى على اعتبار 

 سلطة مدى مالئمةأيضا باعتباره يمتلك  ،في حدود سلطته على تقدير نوع الحلعدمه يكون 
   . هتعرض علي لتياالحالة الواجب تطبيقه في  جراءاإل

 المطلب الخامس
 اإلداري رفض التصريح جزاء

 ضرورة بعةراال الفئة من المصنفة المنشآت مستغلي على ئرياالجز  المشرع أوجب
 المرسومليها إ أشار والتي ،بذلك المختصة الجهة إلى نشاطهم بداية عن تصريح تقديم

 إلى بعةاالر  الفئة نم المصنفة المنشأة استغالل تصريح يرسل حيث ،198-06: التنفيذي
 .إقليميا المختص البلدي الشعبي المجلس رئيس

                                                           
(1)
، المنشور في الجريدة الوطنية 2016، لسنة لتطوير السهوب بالجلفةالمحافظة السامية ، الصادر عن: 01اإلعذار رقم:  

 . 2016مارس  22الفجر، يوم: 
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 بداية قبل التصريح إلرسال األقل على يوما (60)ستين أجل المادة هذه حددتو 
 مجموعة بإعطاء المستغل خاللها من ئرياالجز  المشرع وألزم المصنفة، المؤسسة استغالل

 .المصنفة المنشأة في بها سيقوم التي وبالنشاطات ،المستغل بهوية المتعلقة المعلومات من

 يظهر وضعية مخطط األول ،بمخططين التصريح إرفاق يتعين سبق ما إلى باإلضافة
 وتخزين ،اإلنتاج مجاالت يظهر كتلة مخطط والثاني فة،نالمص والمنشآت المؤسسات موقع
 التي الخطيرة سيما ال ،المستعملة والمواد عنالص بمناهج يتعلق األول تقريرين، وكذا ،المواد
 وشروط بطريقة متعلق والثاني سيصنعها، التي المواد وكذا ،بحوزته تكون أن المحتمل من

 النفايات لةاإز  وكذا، نوع كل من واالنبعاثات ،القذرة المياه وتفريغ وتصفية استعمال إعادة
 .(1)االستغالل وبقايا

: التنفيذي المرسوم من 26 المادة مضمون وفي اإلطار هذا في المشرع أشار وقد
 باستغالل التصريح رفض المختصة اإلدارية للجهة يجوز في أنه إلىدائما،  06-198

 بتبرير المختصة اإلدارية الجهة تقوم أن الحالة هذه في يتعين أنه إال ،المصنفة المنشأة
 أو ،المدة تحديد عن سكت قد المشرع أن الصدد هذا في المالحظ أن غير رفضها، أسباب
 هنا المشرع قصد كأن و خالله، يهاأر  إبداء المختصة اإلدارية الجهة على يتعين الذي األجل
 المحددة واإلدارية المدنية ءاتااإلجر  في العامة القاعدة اعتماد إلى ضمني بشكلو  اتجه

 . (2)أقصى كحد أشهر بأربعة اإلدارة برد الخاصة لآلجال

 ادسسالمطلب ال

 اإلداريالتنفيذ الجبري جزاء 

ارها تعتمد وسائل القوة باعتب ،أكثر وسائل الضبط شدة وعنفا  التنفيذ الجبري عتبر ي
وبهذه الوسيلة ال تقوم اإلدارة  ،أنشطة المؤسسات المصنفةبمساسا ماديا مثل ي ، كماوالقهر

                                                           
(1)
 المرجع السابق.، 198-06: رقم التنفيذي المرسوم من، 25، 24 المادتين 
(2)
 ، المرجع السابق. 09-08، من القانون رقم: 829المادة  
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حيث تقوم هيئات الضبط باستخدام القوة الجبرية إلرغام  ،بعمل قانوني بل بعمل مادي
  .البيئي على االمتثال للوائح وقرارات الضبط حماية للنظام العام أصحاب المنشآت

جراءاته البطيئةللجوء الولإلدارة استخدام القوة المادية دون  لمنع اختالل  ،لقضاء وا 
جبار األفراد على احترام أحكام القانون ،عناصر البيئة ال يجوز لها ذلك  غير أن ،البيئي وا 

 وحالة وجود نص خال من الجزاء، ،تصريح القانون لها بذلكإال في حالة الضرورة وحالة 
وأن يمتنع األفراد عن تنفيذه طوعا  استجابة  ،ويجب أن يكون اإلجراء المراد تنفيذه مشروعا  

لطلب اإلدارة، ونظرا لما لهذا األسلوب من قهر على األفراد ومساس بحرياتهم الشخصية فإنه 
 لك. البد من توفر حاالت وشروط معينة لذ

 ولالفرع ال 
 مفهوم التنفيذ الجبري في مجال حماية البيئة

والقرارات  ،امةدارية بصفة عهو امتياز مقصور على القرارات اإلالتنفيذ الجبري 
 الوسيلة العملية التي يبررها قانونا ضرورة ضمان طاعة وهو، الضبطية بصفة خاصة
" حق اإلدارة في أن تنفذ أوامرها ، ويعرف كذلك بأنه: خرآجراء إالقانون عند عدم وجود 

 . (1)على األفراد بالقوة الجبرية دون حاجة إلى إذن سابق من القضاء"

 ،فإذا كانت القاعدة العامة تقضي بتدخل القضاء مقدما من أجل استخدام القوة المادية
ذلك أن الفرد الذي يخالف قرارات الضبط يرتكب مخالفة تستلزم تدخل القضاء بشأنها حتى 
يوقع عليه الجزاء ويأمر بإعادة النظام، وحينئذ يجوز استعمال القوة المادية وهنا يكون 
استعمالها تنفيذا لحكم القضاء، بينما استعمال القوة المادية للتنفيذ الجبري لقرارات الضبط 

حيث أن هيئة الضبط تلجأ إلى استخدام  ،فمقتضاه االستغناء عن التدخل السابق للقضاء
 .(2)ال تنفيذا لحكم قضائي ،ادية مباشرةالقوة الم

                                                           
(1)
دار الفكر العربي، القاهرة، ، 5ط  ، - دراسة مقارنة -للقرارات اإلدارية النظرية العامة سليمان محمد الطماوي،  

 .573، ص1984،مصر
(2)
 . 386سابق، ص المرجع ال القانون اإلداري،عبد الغني بسيوني عبد هللا،  
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البيئة عن طريق قرارات الضبط  تظهر أهمية التنفيذ الجبري في مجال حمايةو 
داري أكثر من غيره من المجاالت، لهذا ذهب البعض إلى حد القول بأن تنفيذ قرارات اإل

للقرارات الضبط سواء كانت تنظيمية أم فردية ليست سوى حالة خاصة للتنفيذ القهري 
ذلك لمنع و نظرا لما تتطلبه إجراءات الضبط من إجراءات سريعة ال تحتمل التأخير،  ،اإلدارية
كإتالف اإلدارة المكلفة بحماية  نظمة البيئية،وفرض احترام القوانين واأل ،لبيئةتلوث ا

المنتوجات المشتبه  ،المستهلك وقمع الغش عن طريق محضر، أو الجهة القضائية المختصة
االستيالء على ، أيضا  (1)ها، ويمكن أن يتمثل اإلتالف أيضا في تشويه طبيعة المنتوجفي

 .والمعدة للبيع لدى التجار ومصادرتها واتالفها لمنع التلوث الغذائي ،المواد الغذائية الفاسدة

من القانون  46المادة  ما جاءت به حسبالمشرع العراقي  أيضا وهذا ما ذهب إليه 
غذية بيع األ منعالقاضي بلق بقانون الصحة العامة العراقي المتع 1981لسنة  89رقم 

 .(2)تالف الملوث منهاا  خرى و ألى إوالمرطبات ونقلها من منطقة 

 الفرع الثاني
 حاالت التنفيذ الجبري

 حالتين هما:  في ال يجوز لهيئة الضبط أن تلجأ إليه إال التنفيذ الجبري إجراء استثنائي
 أوال

 وجود نص قانوني
إذا وجد نص صريح في القوانين أو اللوائح يبيح لجهة الضبط استعمال هذا الحق، 

يخول المشرع و ، (3)فإذا لم يوجد مثل هذا النص امتنع على اإلدارة اللجوء إلى هذا السبيل

                                                           
(1)  

 .سابقالمرجع ال،  09/03، من القانون رقم: 64/2،1المادة 
(2)  

زنكة
 

نجم الدين اسماعيل
 

  .323سابق، ص المرجع الزنكة ، 
(3)
، دور التشريعات والقوانين في حماية البيئة العربيةندوة  الضبط اإلداري وحماية البيئة(،)، رمضان محمد بطيخ 

منشورة عن: المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية، ، 2005الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة، ماي 

 . 292ص ، 2010القاهرة، مصر، 
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 دون أن تلجأ إلى القضاء نظرا لخطورة بعض ،لإلدارة سلطة تنفيذ قراراتها جبرابذلك 
 .(1)الموضوعات وضرورة اإلسراع بشأنها

 ثانيا
 وجود مخالفة للنص القانوني

قد فيهما على جزاء لمن يخالفهما، ف إذا خالف األفراد تنفيذ قانون أو الئحة لم ينص
 من أجل أن ،الحالةأباح القضاء لجهة الضبط اإلداري أن تلجأ إلى التنفيذ الجبري في هذه 

ال تعطل تنفيذ القانونو  ،تكفل احترام النصوص القانونية ولإلدارة حق تنفيذ هذا االجراء  ،(2)ا 
 .يخالف القوانين منلن تقرير جزاء عند سكوت المشرع ع

 الفرع الثالث
 شروط التنفيذ الجبري

 بأكبرفراد لحريات األداري يشكل تهديدا ط اإلجراء التنفيذ الجبري لتدابير الضبإإن        
اتخاذ هذا  التي تبررو  ،خطر، فقد عمل الفقه والقضاء على تحديد شروط يلزم توافرها

 ويمكن إجمالها فيما يلي:    ،جراءاإل
ويتطلب من اإلدارة  ،وجود خطر جسيم يهدد النظام العام بمدلوالته المعروفة -1

 .(3)سرعة التدخل لتالفيه 
بحيث ال يكون العمل  ،يتعذر دفع الخطر بالطرق القانونية العادية أن  -2

  .(4)الصادر من جهة الضبط هو الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر
فإذا  أن يكون هدف جهة الضبط من تدخلها تحقيق المصلحة العامة وحدها، -3

كان عملها مشوب بعيب  ،ما اتخذت من التنفيذ الجبري وسيلة لتحقيق غايات خاصة
 .(5)نحراف في استعمال السلطةاال

                                                           
(1)
 .574سابق، ص المرجع ال ،-دراسة مقارنة  -النظرية العامة للقرارات اإلداريةسليمان محمد الطماوي،  
(2)  

    .92سابق، ص المرجع المحمود حلمي، 
(3)

 .337سابق، ص المرجع العادل السعيد محمد أبو الخير،  
(4)
 .408سابق، ص المرجع المحمود عاطف البنا،  

 .575ص  سابق،المرجع ال، -دراسة مقارنة  -النظرية العامة للقرارات اإلداريةسليمان محمد الطماوي،  
(5)
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أن ال تقيد حرياتهم في سبيل المصلحة و  ،يجب أن ال يضحي بمصلحة األفراد -4
إال بقدر ما تقضي به الضرورة، وبناء على ذلك إذا كان أمام جهة الضبط عدة  ،العامة

ة العامة أن ألن القاعد ،وسائل لتحقيق ذات الغاية فعليها أن تختار أقلها ضررا لألفراد
 .(1)الضرورة تقدر بقدرها

جراءات الوقائية الكفيلة اإلدارية المترتبة عن مخالفة اإل ن الجزاءاتمما سبق نجد أ
 تعامل الجزائري المشرعن غير أالضرر،  حصالالملوث أو إبحماية البيئة تساهم في ردع 

 حيث ،االستغاللترخيص ب لمطالبةل التقنية للشروط المخالفة المصنفة المنشأة مع مرن بشكل
 أجل المصنفة المنشأة صاحب منح بعد إال ،و سحبهارفضها أ المختصة اإلدارة على حظر
ن لم  ،جل تسوية وضعيته، ويحدد أفعال المجرمةن االيبي المعاينة محضر في تحديده يتم وا 

 .( أشهر تسحب رخصة استغالل المنشأة المصنفة06يقم بمطابقة مؤسسته في أجل ستة )

، قبل استعمال صفة الردعومنح مدد أو آجال يقوم باجراءات  المشرع أنهنا  يتضحو 
، بما ال يمس بالتنمية للحفاظ على البيئة داريةمن خالل جزاءات عديدة ومنها اإل

 ثم ومن ،إداري راقر  بموجب دارية كونها تتمومن أبرز آثار هذه الجزاءات اإل، االقتصادية
 .مشروعالغير القرار  إلبطال اإلداري القضاء أمام اإلدارة ينازع أن المنشأة لصاحب يمكن

 

 

 

 

 

 
                                                           

(1)
 .575ص  ،سابقالمرجع ال ،-دراسة مقارنة  -النظرية العامة للقرارات اإلدارية، الطماويمحمد سليمان  
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 الفصل الثالث
 الجزاءات المالية الكفيلة بحماية البيئة

من الضرر قبل وقوعه، كالتخطيط  البيئة ةتكفل حماي بعدة وظائفدارة اإلقامت  
المتجددة، وهو ما قاصرة عن مواجهة مشاكل البيئة بقيت لوحدها  نهاغير أوالضبط اإلداري، 

على ملوثيها، بغرض عالج الضرر الواقع وعدم  رهيبالتب أسلو  تطبيقناعة بضرورة خلف ق
سيخ فكرة الجدية في ألجل تر فكان الجزاء المالي إلى جانب الجزاء اإلداري  تكرار الخطأ،
 .حماية البيئة

جة تلويث المالية نتييقع الملوثون تحت طائلة الجزاء المالي الذي يمس ذمتهم لذلك و   
 في تدريجيا شرعت عندما ،التسعيناتهذا ما اعتنت به الجزائر منذ بداية و ، عمالهم البيئةأ

 .(1)وردعي وقائي مزدوج منها الغرض ،الرسوم من مجموعة وضع

ول(، لنعرج الجزاء المالي البيئي)المبحث األ براز مفهومإمن خالل ذلك وسنتناول 
 :وفقا للتوضيح التالي ،ثاني(ث ال)المبح البيئي الالمج على تطبيقاته في

 ولالمبحث ال 
 الجزاء المالي البيئي مفهوم

احترام الملوثين المصرين على عدم  ليصدالجزاء المالي بآلية المشرع الجزائري  أقر
جسد الجزاء المالي في و بمناسبة ممارسة أنشطتهم، وتلويثهم لها حماية البيئة، إجراءات 
 ،خفض الضرائببترغيب ال ، وتتمثل فيعبئهفيها ترهيب، والثانية لتخفيف ى األول ،صورتين

والمعنويين الذين يدرجون حماية البيئة  ،نيوعلى األشخاص الطبيعي ،األرباح خاصة على
 الجزاء الماليف يتعر وسنحاول من خالل هذا المبحث تناول ، كعنصر مهم في نشاطاتهم

                                                           
(1)

 الحقوق، كلية واإلدارية، القانونية العلوم مجلة ،(البيئية والرسوم الجباية طريق عن البيئة حماية) بشير، شاوش يلس 

 136 .، ص01،2003العددالجزائر، تلمسان،  ، بلقايد أبو بكر جامعة
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(، وأخيرا )المطلب الثالثوأشكاله)المطلب الثاني( ئصهثم ندرس خصا، ول()المطلب األ
 .(رابع)المطلب المبررات وجوده

 ولالمطلب ال 
 تعريف الجزاء المالي البيئي

كآلية لتنفيذ ، ع الجزاء الماليلى توقيإعامة عمدت السلطات ال ثثار التلو آللحد من 
أو  ،أو رسم ،عن طريق وضع تسعيرة ،السياسات الوطنية الهادفة إلى تصحيح النقائص

  .(1)ضريبة للتلوث

لتي تدفع للخزينة و ا ،جبريةاقتطاعات نقدية  كما يكون الجزاء المالي على شكل
يعود ريعها إلى و  ه،معوضالدون الحصول على مقابل خاص، فهي إلزامية غير  ،العامة

سواء أكانت وقائية يراد منها الحماية القبلية للبيئة، أو ردعية أمام أي انتهاك  ،الميزانية العامة
 . (2)أو تحصيل جباية ما ،واضح للبيئة يوجب فرض رسم

نه مجموعة محددة ومختارة بأشكال وصور أعلى أيضا كما يعرف الجزاء المالي 
هيكال في مجموعها  ياسي للمجتمع، وتشكلوالس واالجتماعي االقتصاديتتالءم مع الواقع 

من  ،واللوائح التنفيذية ،يعمل بطريقة محددة من خالل التشريعات الضريبية ،ماليا متكامال
 .(3)جل تحقيق أهداف السياسة الضريبيةأ

ويتم تحديدها  ،يضا على أنه مجموعة الجزاءات المالية المتكاملة والمتناسقةأويعرف 
 ،واقتصادية ،سياسية اعتباراتضوء  علىوفنية  ،ومالية ،إلى أسس اقتصادية استنادا

                                                           
(1)
، 05  العدد الجزائر،الباحث، كلية العلوم االقتصادية، جامعة البليدة،  مجلة البيئة(، حماية في الدولة )دور،  كمال رزيق 

 .100  ص ،2007
(2)
 .136 يلس شاوش بشير، المرجع السابق، ص  
(3)
 .13ص  ،2000مصر،  اإلسكندرية، الجامعية، ، الدارمدخل تحليلي مقارن :النظم الضريبيةسعيد عبد القادر عثمان،  
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دارية واجتماعية تراقب التصريحات واألعمال المستعملة التي ينشأ عنها إيراد مالي و ، (1)وا 
 .(2)عام، سواء في صورة ضريبة، أو رسم، أو إتاوة

يفرض على  ،ن الجزاء المالي ذو طبيعة واقعيةأمن خالل التعريفات السابقة نجد و 
ذمة صيب الملوث في اليي ذوالدارية الكفيلة بحماية البيئة، اإل لإلجراءاتكل المخالفين 
 .وحجم الضرر، حدد وفق طبيعة المخالفةتوهي متنوعة،  ،المالية مباشرة

 المطلب الثاني
 خصائص الجزاء المالي البيئي

كونه جزاء موجه  ،تظهر فاعلية الجزاء المالي على ملوثي البيئة من خالل خصائصه
 :هذه الميزات في التاليدراسة نوجز و دخل، وجزاء مت

 ولالفرع ال 
 جزاء موجه ماليالجزاء ال

يراد إالعامة للدولة بعدم جواز تخصيص  تقضي قاعدة عدم التخصيص في المالية
شكال الجزاء المالي كمحصلة تصب لصالح أوعليه كقاعدة عامة تعد  ،(3)ة معينةمعين لنفق

الخزينة العامة للدولة، ونظرا ألهمية التكفل بحماية البيئة تم جعل الجزاء المالي البيئي موجه 
تطاعات النقدية التي تفرض على ن االقأذلك، بما يفيد ألجل الصناديق المخصصة ل

شخاص لقاء ما قاموا به من نشاط ملوث للبيئة لتوجه مباشرة بغرض جبر الضرر البيئي، األ
لفائدة الصندوق الوطني إلزالة التلوث، والصناديق المتعلقة بحماية  لتخصص حصيلته

                                                           
اإلجرءات  :حول مداخلة في الملتقى الوطني الثاني، (مهنة التوثيق كآلية إجرائية لتحصيل الضرائب ( نسيم بلحو، (1)

الجزائر،  ،قالمة ،1945ماي  08 جامعةكلية الحقوق واآلداب والعلوم االجتماعية، قسم العلوم القانونية واإلدارية،  ،الجبائية

 .62، ص 2008افريل  22و 21يومي: 
 :حول مداخلة في الملتقى الوطني الثاني ،) الضمانات القانونية في إجراءات الرقابة الجبائية ( ،العياشي عجالن (2)

 ،1945ماي  08 جامعةكلية الحقوق واآلداب والعلوم االجتماعية، قسم العلوم القانونية واإلدارية،  ،اإلجرءات الجبائية

 .12ص  ،2008افريل  22و 21الجزائر، يومي: ، قالمة
(3)

 المرجع نفسه.   
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وهذا استثناء على قاعدة عدم التخصيص في المالية العامة للدولة التي تقضي بأنه ، (1)البيئة
 ال يجوز أن يخصص إيراد معين لنفقة معينة.

 الفرع الثاني
 نسانيجزاء محدد للنشاط اإل  ماليالجزاء ال

 ،المالي توجيها للنشاط االقتصادي واالجتماعي على نحو معينيفرض الجزاء 
، وأدى إلى حد عناصر البيئةأثرا سلبيا على أخلف بدوره وكل نشاط  ،ليضمن حماية للبيئة

 .مردودية مادية وفوائد على خزينة الدولة، مما يعود بنقدي لعبءيتعرض  تلويثه

 المطلب الثالث
 شكال الجزاء الماليأ

دارة اإله تفرضالذي ديد صور الجزاء المالي اعتبارات عديدة يتم تحلى إاستنادا 
شكل ما في يث البيئة، والمعنوية المتسببين في تلو  ،شخاص الطبيعيةالمختصة على األ

كذلك ، و ادرةدارية والمصالذي يشتمل على الغرامة اإل ،لبيئييسمى بالنظام الجبائي ا
 نوجزها في المجال البيئي كالتالي: و ، (2)الضرائب والرسوم

 ولالفرع ال 
 ةـدارية اإلـرامـــغـال

 ،أي نشاط مخالف لألحكام التشريعية منلحماية البيئة دارية الغرامة اإلوظف ت 
ا، مالي امورد كونها كثر منأ ،ردعها المنالغاية وبذلك تكون ، في حمايتهاوالقوانين الصادرة 

 يضا خصائصها.أ ،داريةمن التفصيل في تعريف الغرامة اإل لذلك ال بد

                                                           
حساب التخصيص الخاص رقم: المحدد لكيفيات تسيير ، 2006جويلية  04، المؤرخ في: 237-06التنفيذي:  المرسوم (1)

 .2006ماي  09، الصادرة في: 45، ج ر، العدد ، الذي عنوانه الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث65-302
(2)  

الجزائر،  ، مجلة الباحث، جامعة ورقلة،(أهمية تدخل الحكومات في حماية البيئة من خالل الجباية البيئية) فارس مسدور،  

 . 347ص،  2009 ،07العدد
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 والأ
 داريةتعريف الغرامة اإل

 ةوسرع ،ا لسهولة تقريرهانظر   ،دارية استخداما في العملالجزاءات اإل كثرأتعد الغرامة 
على كل شخص  ،لى القانونإا دارة الضبطية استناد  ، فهي مبلغ مالي تفرضه اإل(1)تحصيلها
 ،قصىوالحد األ ،دنىمعنوي قام بأنشطة ملوثة للبيئة، ويحدد مقدارها بالحد األو أ ،طبيعي

 .(2)الجزاء على الملوث البيئيحد دارية تقدير توقيع اإل ويترك للسلطات

زاء كل فعل ملوث حسب نوعه إدارية المشرع غالبا ما يضع الغرامة اإل نأمما يعني 
 .سلطة تقديرية في فرضها لإلدارةوطبيعته، ويترك 

شكال الغرامة تتجاوز صورة أن أواتخذت بعض التشريعات منحى يؤكد على  
زيادة فقد تكون الغرامة رسوما ثابتة عن كل سلوك ملوث للبيئة، وقد تكون بفرض  ،موالاأل

دارة شكلية المصالحة بين اإلوقد تتخذ نشطة الملوثة، في الضرائب والرسوم على األ
 .(3)والمخالف

 ،كالوزير المختص ،دارية محددةإدارية تصدر عن جهات ن الغرامة اإلأيضا بأننوه و 
ن القانون دعى أيد اختصاصها، كما وتحد ،جهزة حماية البيئة التي تولى القانون تشكيلهاأو أ
مين الرعاية للبيئة من أت ألجل ،شخاص المعنويةدارية المالية على األلى تشديد الجزاءات اإلإ

 . دارية في المجال البيئي الحقاا ما نراه في تطبيقات الغرامة اإلاعتداء مضر بها، وهذكل 

 ثانيا
 خصائص الغرامة اإلدارية

 خرىتعريفها السابق بعدة صفات تميزها عن الغرامات األلدارية وفقا تتميز الغرامة اإل

                                                           
(1) 

 .69ص المرجع السابق،  غنام محمد غانم،
(2) 

 .488المرجع نفسه، ص 
(3) 

  .463ص  ، 1984القاهرة، مصر،  دار الفكر العربي، ،  4، ط داريةسس العامة للعقود اإلاألسليمان محمد الطماوي، 
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 :التالي تهديدية...، ونوضح ذلك فيو الغرامة الأكالغرامة الجنائية  ،المشابهة

 : تشريعي الغرامة اإلدارية مصدر  -1
المختصة تقديرها  لإلدارةتتميز الغرامة اإلدارية كون مصدرها هو التشريع ويترك 

نها ال تخرج عن الحد األدنى والحد األقصى أة البيئة، غير حسب الواقعة المخالفة لسالم
األمالك الوطنية دون يقوم بالحرث في كعقوبة من  ،للغرامة المقررة في النص القانوني

 .(1)د ج عن كل هكتار 2000د ج إلى  500رخصة بغرامة من 

 :سلطة مقيدةالغرامة اإلدارية   -2
التي منحت  ،دارة سلطة توقيع الغرامة لما لها من امتيازات السلطة العامةتمتلك اإل 

المقدار نها ال تخرج عن أمراعاة المصلحة العامة، غير  لها ألنه يفترض في تصرفاتها
 فراد.مة اإلدارية تمس بحقوق وحريات األالمحدد من النص القانوني باعتبار الغرا

  :مام القضاءأفي الغرامة اإلدارية الطعن يجوز   -3

ها محال لدعوى البطالن مما يجعل من ،داريإعلى قرار  تصدر الغرامة اإلدارية بناء  
 .تطبيقها بطال قرارا  اء اإلداري للحكم بوقف تنفيذها و مام القضأ

  الغرامة اإلدارية تهدف للردع:  -4

مما يدفع  المصنفة، المنشآت أو المعنوي للشخص المالية بالذمةالغرامة اإلدارية  تمس
 للتدابيرعند مباشرة كل المشاريع وفقا  ،خذ بحماية البيئة محل االعتبارنحو االنضباط في األ

 .المتبعة والتنظيمية، القانونية واإلجراءات

الحكم وسيلة الحقة على تنفيذ اإلدارية كالمادة في ن الغرامة التهديدية أفي حين  
شهر من تاريخ التبليغ أ 03 ال بعد  رفض المحكوم عليه التنفيذ، وانقضاءوال تتم إالقضائي، 

                                                           
(1)

 ، المرجع السابق.12-84 :قانون رقمال، 78المادة  
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جبار المتعاقد إلى إتهدف  ،في مجال العقد اإلداري، أما الغرامة التهديدية (1)الرسمي للحكم
 .ماته الواردة في العقد اإلدارياإلدارة البيئية على الوفاء بالتزامع 

نجاز محل العقد إ فتهدف لضمان التعويض عن أي تأخير في ،ما غرامة التأخيرأو 
  .(2)و االلتزام بمدة التنفيذ وباتفاق مسبقأ ،اإلداري

 : تقع الغرامة اإلدارية حتى دون وقوع الضرر  – 5
الضرر وال إثباته عكس التعويض، فتحمل بذلك معنى الجزاء ال يشترط في الغرامة 
بعد  ن تقعأ في المجال البيئيدارية الغرامات اإلتكتفي ال و  ،(3)اإلداري بصورة ظاهرة ومباشرة

نفسها وبقرار دارة من تلقاء بل هي مبالغ تفرضها اإل، فقط وقوع الضرر الماس بسالمة البيئة
ن لم ينتج عن هذا اإلخالل الضرر ،بقواعد حماية البيئةخالل بمجرد وقوع اإل ،منها  .حتى وا 

 الفرع الثاني
 ةـادرة اإلداريــالمص

ن ا  و  ،وهي عينية دائما ،المصادرة بصفة عامة هي نزع المال جبرا بغير مقابل
لى إضافته ا  مال المضر بالبيئة جبرا و النى نزع ، بمع(4)قدر معين من المال انصبت على
 .دون مقابلالمال العام 

ألنها تعني نزع المال  ،ةاإلدار  صادر عنإجراء استثنائي تعتبر المصادرة اإلدارية و 
تكميلية للعقوبات ال اتعقوبال تخرج المصادرة بصفة عامة عن ال، و (5)قسرا وبغير مقابل

في هذا المجال تكون عادة و ، القانون البيئي ألحكامصلية المفروضة على كل مخالف األ
 :مثلتها نجدأومن بذاته، مصادرة خاصة لمال محدد 

                                                           
(1)

 .، المرجع السابق08-09، من القانون رقم: 987المادة  
(2)

، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه الدولة في آثار عقد األشغال العامة على طرفيه في التشريع الجزائريعلي بن شعبان،  

 .109-107، ص 2012-2011القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر،
(3)

 . 99عبد القادر دراجي، المرجع السابق، ص  
(4)

 . 159سابق ، ص المرجع العبد الرؤوف هاشم بسيوني،  
(5)
 .404سابق، ص المرجع المحمود عاطف البنا،  
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 قانونال فيالمتفجرة  سفينة صيد استعمل صاحبها المواد مصادرة خاصة لكل -
 .(1)الصيد البحريب المتعلق 11_01 رقم:

جميع حاالت المخالفة  بأن المذكور سابقا 12 _84قانون الغابات رقم:  يؤكد -
 .(2)لمنتجات الغابية محل المخالفةلمصادرة جراء الللقانون يتم اتخاذ إ

تؤكد على أنه  المذكور سابقا  12_05 رقم: من قانون المياه 170المادة  -
 .(3)بار وحفر جديدةآنجاز إالتي استعملت في ، و والمعداتيمكن مصادرة التجهيزات 

أو تدبير احترازي، فتكون عقوبة متى انصبت على شيء  ،تكون المصادرة عقوبةو 
لتحقيق بها إيذاء الجانح في ذمته المالية، وتكون تدبيرا احترازيا استعمل في عمل قانوني 

جرامه، إن أداة للوقاية من استخدامها في فتكو ، غير القانونيةشياء األعندما تنصب على 
 ومن أمثلتها حجز معدات الصيد البحري المحظورة.

أو من  ،التي ارتكبت في الجريمةويمكن أن تنصب المصادرة على األشياء المحظورة 
قانونية الغير األسلحة والذخائر وشبكات الصيد المحتمل أن تسهل الرتكابها، وتدخل هنا 
كما هو الشأن بالنسبة للسمك المصطاد بطريقة  ،واألفخاخ، إلى جانب مصادرة ثمار الجريمة

، كما (4)سالمتها بعد التأكد من ،غير شرعية، أين يتم توجيهها لجهة ذات منفعة عمومية
أو  ،نص قانون الصيد على مصادرة الوسائل الممنوعة للممارسة الصيد والطريدة المصطادة

 .(5)المقتولة
   الفرع الثالث

 البيئيةائب الضر الرسوم و 
على المنتوجات الضرائب الخضراء أو ما يسمى ب ،تفرض الرسوم والضرائب البيئية

صالح اآلثار المترتبة عنها، وتشمل كل اإلجراءات  ،البيئيةوالمواد الملوثة المهددة لسالمة  وا 
                                                           

(1)
، ج ر، وتربية المائياتالصيد البحري ، يتعلق ب2001جويلية  03، المؤرخ في: 01/11رقم:  قانونالمن  ،82/4لمادة ا 

 . 2001جويلية  07، الصادرة في: 36العدد 
(2)

 .، المرجع السابق84/12قانون رقم: المن ، 89المادة  
(3)

  .، المرجع نفسه170المادة  
(4)
 ، المرجع السابق.01/11 رقم: قانونالمن ، 66المادة  
(5)
 ، المرجع السابق.04/07 رقم: قانونالمن ، 90المادة  
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اإلدارية الرامية إلى فرض التعويض المالي على الملوثين للحد من اآلثار الضارة الناتجة عن 
 ش في بيئة نظيفة حق مكتسب للكافة.على اعتبار أن العيعلى البيئة،  الواقع التلوث

وما  ،الملوث الدافعباألساس لتطبيق مبدأ  البيئيةوالضرائب الرسوم  ظهرتف 
 .وتحديد وعائها ،يضا دورهاأ ،الضريبة البيئيةالرسوم و همية ال بد من تعريف أللموضوع من 

 والأ  
 البيئية ائبالضر الرسوم و تعريف 

نتفاع بخدمة معينه مقابال ال ،غيرها الفرد للدولة أو قتطاعا نقديا يدفعهاالرسوم تعتبر 
البيئية عن تعريف الرسوم لتكون  ، لذلك ال تخرج الرسوم(1)يترتب عليه نفع خاصتؤديها له 

صالح البيئة، ى الملوثين، للمساهمة في مراقبة وا  مالي تحدده السلطات العامة عل قتطاعا
 .(2)صالحهاودفعهم لتغيير سلوكاتهم ل

ماليا تفرضه الدولة وتستوفيه وفق القواعد قانونية وتشريعية  اقتطاعاتعتبر الضريبة و 
هم التكليفية بقصد تغطية مقدرة بصفة إلزامية ونهائية، وتفرض على المكلفين وفقا لمقدرت

قتصادية اال ه في جميع مناحيهالعامة للدولة والهادفة لخدمة المجتمع وتطوير  النفقات
وعلى ذلك  بما يعود على كأفراد المجتمع بالنفع العام، جتماعية والبيئية والثقافية وغيرهاواال
راد مساهمة منهم فارة عن اقتطاعات جبرية يدفعها األال عبإما هي  ن الضريبة بصفة عامةإف

 .(3)عباء العامة مر يندرج ضمن األأنما هي إعباء العامة فحماية البيئة في التكاليف واأل

 الملوثين الذين يحدثون على المفروضة الضرائب تعتبر الضريبة البيئية تلككما 
، (4)ةبالبيئمضرة  إنتاجية لتقنيات واستخدامهم ،الملوثة خالل نشاطاتهم من بيئية أضرار

                                                           
(1)

 .75 ص ،2000مصر،  القاهرة، ، دار النهضة العربية،اإلصالح الضريبيصالح زين الدين،  
(2)

(، مداخلة ألقيت في الملتقى الدولي حول: النظام القانوني لحماية الجباية البيئية كآلية لحماية البيئةصونية بن طيبة، ) 

، قالمة، الجزائر، 1945ماي  08جامعة  البيئة في ظل القانون الدولي والتشريع الجزائري، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

 .05، ص 2013ديسمبر  10-09يومي: 
(3)
 Bürgenmeier B, Harayama Y et Wallart N, Théorie et pratique des taxes 

environnementales, Economica,  Paris, Fance, 1997  , p 89. 

(4)
 .76، ص 2001ردن، لدار العلمية الدولية، عمان، األ، ا01 ، طدارة والبيئة والسياسة العامةاإلكامل محمد المغربي،   
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ولذلك نجد النظام الضريبي عبارة عن مجموعة القوانين المستخدمة كوسيلة لتقييد نشاطات 
ن األرباح من أجل وذلك باقتطاع جانب م ،األعمال في بعض المجاالت غير المرغوبة

تشجيعها على االتجاه نحو إنتاج سلع ضرورية أخرى من ناحية، واإلسهام في تمويل النفقات 
 .(1)العامة للدولة من جهة أخرى

الجباية  علم" فيمصطلح شامل نجد  ،وبالمقارنة مع ما تناولناه سابقا حول الرسوم
هما و  بينهما، فاالختالرغم الرسم  عن كذلك يعبر كما الضريبة، عن يعبر "الضريبة

خرى يختلفان أجه لخدمة الصالح العام، ومن جهة يتشابهان كونهما مقدار نقدي جبري مو 
قديم خدمة معينة لدافعه، في ت مقابلفالرسم يكون  ،حول المقابل من هذا االقتطاع النقدي

رغم اتحادهما في المصب هو  ،ن الضريبة تكون دون مقابل مباشر يعود على دافعهاأحين 
 .(2)الخزينة العامة والمساهمة في النفقات العامة

منها ما هو متعلق  ،في المجال البيئيالضرائب الرسوم و نواع من أنجد عدة كما 
الملوثة، الضرائب والرسوم المطبقة على المنتجات، الضرائب والرسوم المطبقة  باالنبعاثات

وهذا ما  ،رد الطبيعيةاالمو  استغالللتحسين جودة الحياة، الضرائب والرسوم المطبقة على 
  .نفصل فيه في مبحث الحق

شرنا في أبة البيئية هو حماية البيئة كما ن الغرض من الضريإوبصفة عامة ف
ن ناجمة ع ،و غازيةأكانت صلبة  تقليل االنبعاثات والملوثات سواء  عن طريق  ،التعريف

لى التأكيد على ضرورة استخدام كل الوسائل بما فيها إالنشاط محل الضريبة، كما تهدف 
 .(3)نسانيةنشطة اإلمخاطر البيئية الناجمة عن بعض األللتقليل من ال ،التكنولوجية الحديثة

 
                                                           

(1)
 .12ص  ،المرجع السابق ،كامل محمد المغربي  
(2)
دراسة   –في الجزائر  االقتصاديةدور الضرائب والرسوم البيئية في توجيه السلوك البيئي للمؤسسة السعيد زنات،    

مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علوم التسيير، تخصص:  ،– بالمسيلة  االقتصاديةحالة مجموعة من المؤسسات 

اإلدارة البيئية في منظمة األعمال، قسم علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد 

 .76، ص 2015/2016بوضياف، المسيلة، الجزائر، 
(3)
 .317، ص العازمي، المرجع السابق عيد محمد مناحي المنوخ 



 الباب الثاني:                             الحماية اإلدارية الالحقة بعد وقوع الضرر البيئي

- 257 - 
 

 ثانيا

 الضريبة في المجال البيئيالرسم و دور 

من أهم األساليب المنتهجة كأدوات قانونية واقتصادية الضرائب البيئية الرسوم و تعتبر 
توجه جزء مالية هامة  بإيرادات ،دعم الخزينة العموميةو  للحد من انتاج المواد المضرة بالبيئة،

دارية جهزة اإليد األنها تضع بين ألى حماية البيئة، من ناحية إمنها ضمن مخططات الدول 
جهزة ميزانية مستقلة ذا كانت لهذه األإيرادات مالية خاصة، السيما إيئة القائمة على حماية الب

 .الالزمة لحماية البيئة باألنشطةيراداتها جزء من هذه الضريبة، لتتمكن من القيام إيدخل في 

 :همامهمين الضرائب دورين للرسوم و كما 

ار البيئية مباشرة ضمن أسعار األضر تكاليف الخدمات البيئية و دمج  يتمثل في :ولال 
ى تنفيذ مبدأ قيام لذا أيضا عها ويساعد هأدت إليأو الفعاليات التي  ،الخدماتع و لالس

  .(1)البيئيةالدمج بين السياسات القانونية و و  ،وث بالدفعلالمتسبب بالت

نها أنتاج من شطرق في اإلنع الملوثين من انتهاج ن لها صفة الردع لمإف :والثاني
لى إدم على ممارسة نشاط ضار بالبيئة البيئة، وتضع في الحسبان لكل من يق تلويث

كبر بكثير أالتي تدخل فيها الضريبة البيئية ن تكلفة انتاج السلعة و أذا ما قدر إحجام عنه اإل
 .(2) من ثمنها

 ثالثا
 تحديد الوعاء الضريبي البيئي وسعر ضريبة التلوث

كما يطرح سعر  ،وهو الوعاء الضريبي ،ن يكون هناك مبرر لذلكأضريبة ال بد  لفرض
 :لمام تماما بها من خالل ما يلينحاول اإل ،شكاالتإالضريبة 

                                                           
(1)
 .06، ص السابقالمرجع  صونية بن طيبة، 
(2)
 .319، 318ص ، المرجع السابق عيد محمد مناحي المنوخ العازمي 
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   :تحديد وعاء الجباية البيئية  -1
في مجال  فمثال ،المادة التي تفرض عليها الضريبة اختيار بوعاء الجباية البيئيةيعنى 

الملموس  وتأثيرهاساس العالقة بين واقعة التلوث ألتلوث فالوعاء الضريبي يقوم على ضريبة ا
تعريفات موحدة لها داخل الحدود الجغرافية لتطبيق الضريبة، وكل  على البيئة، وأن تعطى

   .(1)ذلك يزيد من مصداقية التأثير البيئي للضريبة
وهو ما يجعل من تحديد  ،تأثيراتن التلوث متعدد المصادر واألشكال والأننوه هنا    

الجوانب المرتبطة بتحديد وعاء  الوعاء الضريبي على التلوث صعب التطبيق، وتتمثل
 :(2) لى التلوث في العناصر التاليةالضريبة ع

 .أي اختيار المادة التي تفرض عليها ،اختيار وعاء الضريبة على التلوث  - 
 .تحديد الجزء الذي تفرض عليه الضريبة  - 

 .أي قياسه ،تقدير وعاء الضريبة على التلوث  -
   :تحديد سعر ضريبة التلوث -2

وعائها أو محلها،  مقدار الضريبة منسوبا إلى قيمة يقصد بتحديد سعر ضريبة التلوث
نه المال الذي يجب على الممول أن يدفعه عن كل وحدة من موضوع أكما يعرف على 

 والسعر ،يتخذها سعر الضريبة نجد السعر الثابتالضريبة، ومن أهم األشكال التي 
 .(3)التصاعدي

 في هذه الحالة فإن السعر يبقى ثابتا على كامل المادة الخاضعة :السعر الثابت -أ
تغير الوعاء  تسمى الضريبة النسبية بحيث تطبق بمعدل واحد وثابت مهماو  هنا ،للضريبة

قيمة المادة  ثابت مهما كان حجم أوالضريبي، إذن فالضريبة تحسب على أساس معدل 
 .(4)الخاضعة للضريبة ومعدلها ال يتغير بتغير قيمة هذه المادة

                                                           
(1)
 .79، المرجع السابق، ص الحماية القانونية للبيئة في اطار التنمية المستدامةحسونة عبد الغني،   
(2)
 .80، ص المرجع نفسه  
(3)
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه البيئي االقتصاديإشكالية تسير النفايات وأثرها على التوازن ، فاطمة الزهراء زرواط  

 .762 ، ص2005جامعة الجزائر،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، ، االقتصاديفي العلوم االقتصادية، فرع القياس 
(4)
االقتصادية،  ، مذكرة ماجستير في العلومالجبائي الجزائري في مجال الوعاء والتحصيلترشيد النظام العياشي عجالن،  

 . 25، ص 2006 -2005جامعة الجزائر،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، فرع التحليل االقتصادي، 
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نه أبمعنى  ،يتناسب طرديا سعر الضريبة مع تزايد الوعاء الضريبي :السعر التصاعدي  -ب
البيئة فهو يحث ما انعكاسه على حماية أالضريبي كلما زاد سعر الضريبة،  كلما زاد الوعاء

رغه في ال بتخفيض ما يفإولن يكون له ذلك  ،ضريبة المرتفعةسعار الأالملوث على تجنب 
ن يتم تعيين الحدود التي يبدأ عندها التصاعد بمساعدة ألى إالبيئة من وحدات التلوث، 

منخفضة في حالة عدم  اسعار أنستخدم متخصصة،  بمعرفة جهة علميةو هيئات علمية، 
 .(1)سعار ضريبية مرتفعة بمجرد تجاوزهاألننطلق في فرض  ،الحدودتجاوز هذه 

حة ن يستمر السعر في االرتفاع مما يجعل نفقة الضريبة تتجاوز نفقة مكافأيمكن و  
نواع الملوثات، مما يدفع الملوث أو بالنسبة لبعض أبالنسبة لبعض المناطق  ،التلوث

 .كمية الملوثات الناشئة عن نشاطه لتخفيض

 المطلب الرابع
 مبررات وجود الجزاء المالي البيئي

م النفقات العامة كهدف عام، جل دعأجزاء المالي في اجتذاب المال من يبرر فرض ال
ين آلثار سلبية ن دراستنا تنصب على هدفه في حماية البيئة من كل الملوثين المحدثأغير 

مبررات وجود الجزاء المالي البيئي وتتمثل نشطتهم الماسة بسالمة البيئة، أوملوثة ناتجة عن 
  في التالي:

 ولرع ال الف
 داري بشكل ماليإداة ضبط أ  

ة تستعملها لتحقيق الصالح وسائل متعدد ،دارة الضبطية في المجال البيئيتمتلك اإل  
توجيهه و  ،االستثماروالحث على  ،والتشجيع ،، فتعد الجباية وسيلة مالية لتمويل التنميةالعام
 .أنشطة أو مناطق محددةنحو 

                                                           
(1)
، مذكرة ماجستير في -دراسة حالة الجزائر –مساهمة الجباية البيئية في تحقيق التنمية المستدامة ، محمد عبد الباقي  

، 2010-2009 جامعة الجزائر،قسم علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، ، مالية ونقود، فرع علوم التسيير

 .25ص 
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لسلوك االستهالكي ا إلى ترشيد االقتصاديةكما يهدف النظام الجبائي من الناحية   
 ب ــرائــة الضــيمــق ضــادة أو خفــالل زيــمن خ ،طــبيــع أو التثــجيــواء بالتشــس ،اتــع والخدمــللسل

 .(1)المفروضة على هذه السلع والمنتجات

المجال في داري لتي تفرضها هيئات الضبط اإلالوسيلة المالية ان أنالحظ هنا  
الحفاظ على لى إيضا أنشطته نحو التنمية، مما يوجهه أجيه تحافظ على تو  ،االقتصادي

 . طارالبيئة في هذا اإل

 الفرع الثاني
 التخفيض من االستخدام السلبي للموارد

قل قدر ممكن ألى تخفيف إالمالية على ملوثي  البيئة  اءاتعادة ما يهدف فرض الجز 
ال عن طريق إد، وال يتأتى لنا ذلك نماط معينة تستخدم بها الموار أنتيجة  ،ضرار بالبيئةمن األ

، (2)ضررا منها إما بتقليلها أو إحالل مواد أقل ،المواد الضارة الستهالكإجراءات ترشيدية 
والخدمات التي أدت إليها، مما  مباشرة ضمن أسعار السلعومنه دمج تكاليف األضرار البيئية 

 .التلوث يدفع يرفع في ثمنها ويحقق مبدأ المتسبب في

 الفرع الثالث
 ارـــتكــالباز ــيـفــتح

نتيجة رغبة الدافع لمختلف  لالبتكاريجابي للجزاء المالي كمحفز يظهر الدور اإل   
ذا لم يتم الدفع، من خالل ابتكار وسائل إالتي تزداد و  ،شكال هذا الجزاء التخفيف من قيمتهاأ

يضا ألة والغازية، و وكذا النفايات الصلبة والسائ ،وطرق جديدة الستخدام الموارد والمواد الخام
  ة.بما يتالءم مع الحفاظ على البيئ العام واالستهالك ،الطاقة واستخدام ،طرق جديدة للنقل

                                                           
(1)
 . 32ص  ،،المرجع السابق ترشيد النظام الجبائي الجزائري في مجال الوعاء والتحصيلالعياشي عجالن،  
(2)
 .259ص ، 2006،مصر ، مطابع الشرطة، القاهرة،حماية البيئة استراتيجيةحقوق اإلنسان و سيد محمدين،  
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من  اهميتهأكال الجزاء المالي البيئي تختلف شأن أكن القول من خالل ما سبق يم
صبح أصادية، لكن الثابت أن استعمالها خرى، تبعا الختالف أولوياتها وقوتها االقتألى إدولة 

وفعاليتها  ،فنالت اهتماما من طرف الحكومـات نظرا لمردوديتها االقتصادية ،في تزايد مطرد
 .في مجال حماية البيئة

 المبحث الثاني
 البيئي الجزاء الماليتطبيقات 

وذلك بسنه مجموعة من  ،ساير المشرع الجزائري التوجه العالمي نحو حماية البيئة
نواع ومستويات التلوث، وفي أووضع حد لمختلف  ،جراءات منها الضرائب والرسوم البيئيةاإل

     التلوث ألضراره المعالج شقفي البيئي  الجزاء الماليهذا الصدد نتطرق لبعض تطبيقات 
نشطة على األ الجزاء الماليعبء لتخفيف  ،منه كاستثناء عنهوالتحفيزي  ول(،المطلب األ)

 .) المطلب الثاني( عالجهمساهمتها في  والتحفيز على ،المتسببة في التلوث

 ولالمطلب ال 
 البيئي  تطبيقات الجزاء المالينماذج عن 

بالنظر لمختلف المراسيم والقوانين  الجزاءات الماليةتطبيقات نماذج عن نجد  
المفروضة  والضرائب الرسومالمنظمة لهذا المجال فنذكر منها على سبيل المثال ال الحصر، 

وم عن جودة سر الكذلك الملوثة، والرسوم المفروضة على بعض المنتجات،  االنبعاثاتعلى 
 :كل ذلك فيما يليكذلك بعض تطبيقات الغرامة اإلدارية، الحياة والموارد الطبيعية، 

 ولال  الفرع

 الملوثة ) النشاطات الخطيرة(   االنبعاثاتالرسوم المفروضة على 

عناصر البيئة عن طريق  نشطة الخطرة التي تمس بسالمةتفرض الرسوم على األ
، لذلك ال بد من االقتصاديةالنشاط اإلنتاجي للوحدات و ، عمالهاأثناء ممارسة أمخلفاتها 
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يضا الرسم التكميلي على أ ،نشطة الخطيرةالرسم الموقع على األباإلضافة إلى  ه،توضيح
والنفايات الحضرية، على  الملوثات الصناعية التي تصيب الجو والمياه، والرسم على الوقود

، وعليه فهي تستهدف (1)تكلفة مخرجات التلوثفي زيادة  ان هذه الرسوم تلعب دور أاعتبار 
 .الناجمة عن المشاريع الملوثة للبيئةاآلثار السلبية 

التي  ،والتجارية والخدماتية ،يتمثل وعاء هذا الرسم في مجموع األنشطة الصناعيةو 
م بموجب قانون مختلفة التصنيف، ولقد تم تأسيس هذا الرس تمارس من طرف مؤسسات

أو الخطيرة  ،تحسب قيمة الرسم السنوي على األنشطة الملوثةبحيث ، 1992المالية لسنة 
ة المصنف المنشآتداري المتبع لبدء نشاطها، بين على أساس معيار اإلجراء اإلعلى البيئة 

 .المرخص لها لبدء نشاطها المنشآتو المصرح بها أ

والتي لها نشاط  ،صنفةالم للمنشآتدج بالنسبة  3,000يكون معدل الرسم السنوي و 
صنفة الم للمنشآتدج بالنسبة  30,000التصريح، ومبلغ  إلجراءقل خاضع واحد على األ

 .(2)الترخيص إلجراءقل خاضع والتي لها نشاط واحد على األ

يصل معدل الرسم السنوي األساسي  ،قلالتي تشغل شخصين فأ المنشآتوبخصوص 
دج بالنسبة  6,000المصنفة الخاضعة للتصريح، ومبلغ  للمنشآتدج، بالنسبة  750لى إ

 .(3)لمصنفة الخاضعة للترخيصا للمنشآت

                                                           
(1)
، مجلة تشرين للدراسات والبحوث، )النظام الضريبي وأثره في الحد من التلوث البيئي ( عصام خوري وعبير ناعسة، 

 .71ص ،2007، 01العدد، الجمهورية العربية السوريةجامعة تشرين، 
(2)
 المرجع السابق.،  25-91 رقم: من القانون،  2،1/ 177المادة  

 ادةالم ببموج تممالمو والمعدل، المرجع السابق، 11-99 رقم: من القانون 54وقد تم مراجعة هذا الرسم بموجب المادة 

، 79ج ر، العدد ، 2002 المتضمن قانون المالية لسنة، 2001ديسمبر  23، المؤرخ في: 21 -01، من القانون رقم: 202

 .2001ديسمبر  23الصادرة في: 

يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة  ،98339– :ديها بموجب المرسوم التنفيذي رقمعلى أساس معايير تم تحد

  . ، المرجع السابق144-07، والمعدل والمتمم بموجب المادة، من القانون رقم: المرجع السابق ويحدد قائمتها،

الشعبي لمجلس نشاطا مصنفا بعضها يخضع لترخيص من الوزير المكلف بالبيئة أو الوالي و لرئيس ا 327 والذي حدد

 .لتصريحالمجرد الوطني وبعضها اآلخر يخضع 
(3)
   المرجع السابق.، 25-91 رقم: من القانون، 3/ 177المادة  
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هذا ويتم تحديد الوعاء الضريبي في هذا الصدد من قبل مصالح اإلدارة البيئية، حيث 
مدير البيئة بالتشاور مع المدير التنفيذي المعني، بإعداد إحصاء المؤسسات المصنفة  يقوم

رساله إلى قابض الضرائب  ،الخاضعة للرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة وا 
 .(1)المختلفة للوالية مع المعامل المضاعف المطبق

 السنة مهما طولى الرسم مستحقا يبق ،وفي حالة توقف المنشأة الملوثة عن النشاط
لدى  كان تاريخ التوقف عن النشاط الملوث أو الخطير، ويجب على الخاضع للرسم التصريح

يوم التي تلي التوقف الفعلي  81 أو الخطير خالل ،ط الملوثمدير الوالية للبيئة بوقف النشا
على السنة  يصبح الرسم مستحقا ،وفي حالة تجاوز هذا األجل ودخول السنة المدنية الجديدة

الصندوق الوطني  الجديدة، ويحصل هذا الرسم عن طريق قابضة الضرائب المختلفة لفائدة
  .(2) %100للبيئة بنسبة 

 ،المصنفة المرخص لها المنشآتبين فرق المشرع الجزائري هنا أن  المالحظ
ت اإلدارة المختصة التي بلغ المنشآتالمصرح بها، وتعني هذه األخيرة  ت المصنفةوالمنشآ
قبل مزاولة نشاطها إنشائها بيح خطارها بنوايا نشاطها، بمجرد تقديم طلب التصر وا   ،بوجودها

حق رفض هذا الطلب وتوقيف نشاطها، وهنا يقترب  لإلدارةمع حفاظ المشرع  ،و بعدهأ
المصنفة المرخص بها قائمة بعد تقديم طلب  المنشآتلتكون  ،التصريح من الترخيص

داري المسبق، أو الترخيص اإل باإلذنداري صريح وال تزاول نشاطها إال بقرار إ ،الترخيص
 .(3)لها

قيمة  تحديد في تدرجيا منهجا تبنى المشرع أن الرسوم هذه قيمة فين كما يالحظ أ
 ،المصنفة المنشآت تصنيف لدرجة اتبع ،الملوثة األنشطة على المطبق للرسم السنوي المعدل

                                                           
(1)
المتعلق بالرسم على األنشطة الملوثة  ،2009اكتوبر 20: في المؤرخ ،336 -09 رقم: من المرسوم التنفيذي، 07 المادة 

 . 2009نوفمبر  04، الصادرة في: 63عدد ال، ج ر، أو الخطيرة على البيئة
(2)
 .81سابق، ص المرجع ، اللحماية البيئة في الجزائراآلليات القانونية  ،يحيى وناس 
(3)
 المرجع السابق.، 06/198لتوسع أنظر لـ: المرسوم التنفيذي رقم:  

 .138-130أيضا: الفصل الرابع من الباب األول لهذا البحث، ص               
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 على السلبي تأثيرها بدرجة يرتبط والذي المنشأة، تصنيف زاد كلما الرسم قيمة يرتفع حيث
 .البيئة

خذ ببعض تطبيقات الرسوم على النشاطات الخطيرة المؤثرة على فكان ال بد من األ
 :تيعلى سبيل المثال في اآل ونأخذهاعناصر البيئة، 

 والأ

 الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي

تكميلي لمحاربة التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي على الكميات الرسم ال يفرض
يتمثل فوالتي تتجاوز العتبة القانونية المسموح بها للتلوث،  ،المصنفةالمنبعثة من المنشآت 

والجزيئات السائلة والصلبة المنبعثة  ،وعاء هذا الرسم في كميات الغازات واألدخنة واألبخرة
 .(1)138-06والتي تتجاوز القيم القصوى المحددة في المرسوم التنفيذي  ،الهواء في

 ويحصل هذا الرسم عن ،2002 قانون المالية لسنة إحداث هذا الرسم بموجب وقد تم
 :(2)ويوزع وفق النسب التالية ،طريق قابضة الضرائب المتعددة

 للصندوق الوطني للبيئة، % 75 -
 لفائدة الخزينة العمومية، % 15 -
 .لفائدة البلديات % 10 -

من خالل تطبيق  ،كيفية تحديد وعاء هذا الرسم 299-07: المرسوم التنفيذيبين  كما
حسب  07إلى 06وفقا لسلم تدريجي للمعامالت من ،المعامل المضاعف للكميات المنبعثة

                                                           
(1)

ظم النبعاث الغاز والدخان والبخار والجزيئات ين، 2006افريل  15: المؤرخ في ،138 -06رقم: المرسوم التنفيذي  

 . 2006افريل  16، الصادرة في: 24عدد ال ،، ج ر الصلبة في الجو، وكذا الشروط التي تتم فيها مراقبتها
(2)

  .المرجع السابق ،21 -01 رقم: من القانون، 205 المادة 
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للمؤسسات  ،كحد أقصى % 100إلى ،كحد أدنى% 10المحددة من القيمة  االنبعاثنسبة 
 .(1)المصنفة

 المطبق على أساسو  ،تحدد كميات التلوث المنبعثة بهدف تحديد المعامل المضاعفو 
التي يقوم بها المرصد الوطني للبيئة و  ،تحاليل اإلنبعاثات الجوية ذات المصدر الصناعي

وترسل مصالح البيئة للوالية المعنية المعامل المضاعف المطبق على ، والتنمية المستدامة
 .(2)كل مؤسسة مصنفة إلى قابض الضرائب المختلفة للوالية

 ثانيا

 المستعملة ذات المصدر الصناعيالرسم التكميلي على المياه 

بموجب  تكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعيالرسم التأسيس  تم      
دد يحالمستعملة، فحجم المياه كمية التلوث الناتج عن  حسب 2003قانون المالية لسنة 

تم كما  ،ةأالسنوي المحدد بحسب صنف كل منش مقدار الرسم المحصل بالرجوع إلى المعدل
 :(3)ما يليكالرسم على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي  توزيع

زالة التلوث، % 50 -  لصالح الصندوق الوطني للبيئة وا 
 لفائدة خزينة الدولة، % 20 -
 .لفائدة البلديات % 30 -

تبعا لمعدل تجاوز حدود القيم  05 لىإ 01يمكن أن يتضاعف هذا الرسم من و 
المياه المستعملة ذات بموجب محضر معاينة يبين التلوث الناتج عن المحددة ، و (4)القصوى

                                                           
(1)

المحدد لكيفيات تطبيق الرسم التكميلي ،  2007سبتمبر  27: المؤرخ في ،299 -07 رقم: المرسوم التنفيذي، 03المادة  

 . 2007اكتوبر  07، الصادرة في:  63 عددال ر، ج ،على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي
(2)

 .المرجع نفسه ،04المادة  
(3)
ر،  ج، 2003لسنة المتضمن قانون المالية  ،2002 ديسمبر24  في:المؤرخ  ،11 -02 رقم:قانون المن ، 94 المادة 

 .   2002ديسمبر  25، الصادرة في: 86عدد ال
(4)
ي على المياه المحدد لكيفيات تطبيق الرسم التكميل، 2007 -09 -27: ، المؤرخ في300-07المرسوم التنفيذي رقم:  

 .2007اكتوبر  07، الصادرة في: 63العدد ، ج ر،ذات المصدر الصناعي
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، (1)141-06في أحكام المرسوم التنفيذي، نظرا لتجاوز القيم المحددة  المصدر الصناعي
ساس تحاليل مصبات المياه التي يقوم بها المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، على أ

المعنية المعامل المضاعف المطبق على كل مؤسسة مصنفة ترسل مصالح البيئة للوالية و 
 .(2)إلى قابض الضرائب المختلفة للوالية

 ثالثا

 الرسم على المنتوجات البترولية

ة أو المحصل عليها في  طّبق الرسم على المنتوجات البترولية والمماثلة لها، المستوردي
وقواعد المنازعات المطبقة على  ،تمدد قواعد تأسيس الوعاء والتصفية والتحصيل، فالجزائر

 لنجد على سبيل المثال، الرسم على القيمة المضافة إلى الرسم على المنتوجات البترولية
  .(3)دج على كل لتر بنزين 10بقيمةالرسم يكون  2002 قانون المالية لسنة

 :(4)ناتج كما يأتي يوزعو يدفع ناتج هذا الرسم في مجمله لفائدة ميزانية الدولة و 

 ،للصندوق الوطني للبيئة% 50 -

 .الصندوق الوطني للطرق والطريق السريعة % 50 -

 رابعا

 الرسم على النفايات الحضرية

ع الجزائري من النفايات فقد سن المشر لضمان فعالية هذا اإلجراء المتبع لحماية البيئة       
 في الرسم على النفايات.المتمثلة عدة قوانين تضمن االلتزام بإتباع تنفيذ هذه اإلجراءات 

                                                           
(1)
الذي يضبط القيم القصوى للمصبات الصناعية ، 2006افريل 19، المؤرخ في: 141 -06لتنفيذي رقم: المرسوم ا 

 .2006افريل  23، الصادرة في: 26، ج ر، العدد  السائلة
(2)
 .السابقمرجع ال، 300 -07 رقم: المرسوم التنفيذي ،04المادة  
(3) 

 ، المرجع السابق.21 -01القانون رقم: ، من 38/1 المادة 
(4)
 ، المرجع نفسه.38/3 المادة 



 الباب الثاني:                             الحماية اإلدارية الالحقة بعد وقوع الضرر البيئي

- 267 - 
 

المتعلق بتسيير النفايات  19-01قانون رقم : الفي على سبيل المثال  قد وردف  
زالتها والنفايات الهامدة  ،أنه يتكفل منتجو أو حائزو النفايات الخاصة، (1)ومراقبتها، وا 

سواء أكانت حبــس أو -هذا القانون اإلجراءات الردعية ، كما حدد (2)بتكاليف نقلها ومعالجتها
همال  -غرامة مالية   .النفايات في مناطق غير مخصصة لهالكل من يتسبب في رمي وا 

 :(3)كما يلي نسب هذه الرسوم لتحديد2002 لسنةجاء قانون المالية و 
 .دج عن كل محل ذي استعمال سكني 1.000 دج و 500 ما بين -
أو تجاري  ،استعمال مهنيدج عن كل محل ذي  10.000 دج و 1.000 ما بين -

  .ما شابهه وأو حرفي أ
دج على كل أرض مهيأة للتخييم والمقطورات،  20.000 دج و  5.000 ما بين -
دج عن كل محل ذي استعمال صناعي أو تجاري أو  100.000 دج و 10.000 وما بين

  .حرفي أو ما شابهه، ينتج كمية من النفايات تفوق األصناف المذكورة أعاله
ويتم تحديد هذه الرسوم وتطبيقها على مستوى كل بلدية بقرار من رئيس المجلس      

البلدي، بناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي، وبعد استطالع رأي السلطة  الشعبي
  .(4)الوصية

من خالل نصوص قوانين المالية خاصة ما بين الجزائري المشرع  مما سبق نجد
على تقديم الدعم المالي لمختلف  كد، قد أ2006لى إ، 2003 ،2002، 2000السنوات من

وتخزينها  ،ونقلها ،بدءا بتجميع النفايات ،من النفايات المراحل التي يمر بها نشاط التخلص
زالتها  .بتسيير النفايات المنزلية وما شابهها أو كل الخدمات األخرى المتعلقة ،وا 

                                                           
(1)

 ، المرجع السابق.19-01رقم:  ، من القانون50المادة   
(2)

كل " ، المرجع السابق، أن المنشآت المعالجة للنفايات هي:410-04المرسوم التنفيذي رقم : من  ،03أوضحت المادة   

، السيما مراكز الطمر، التفريغ والمعالجة للنفايات الخاصة، المنشآت الموجهة لتثمين النفايات وتخزينها وإزالتها

 المنزلية...".

  .، المرجع السابق21-01من القانون رقم: ، 11/1المادة  
(3)

  
(4)

 ، المرجع نفسه.11/2المادة   
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مختلف مراحل التخلص  هذا الدعم في حق القائمين بهذه النشاطات وعبر ويتمثل 
لغها من النفايات، االستفادة من تحصيل الضرائب والرسوم واألتاوى التي تحدد قائمتها ومب

 .عن طريق التشريع المعمول به

 ( 03 ) في أجل أقصاه ثالثعلى سبيل المثال يكلف المجلس الشعبي البلدي و  
رفع رسم بعملية التصفية والتحصيل المتعلقة ب2002 ينايرل من تاريخ أو  ابتداءسنوات 

 .(1)القمامة المنزلية

إال أنه من خالل تحليل طريقة توزيع حصيلة الرسوم اإليكولوجية المنصوص عليها   
نجد بأنها لم توجه لتغطية أوجه اإلنفاق الثالثة لكلفة الموارد  ، 2002في قانون المالية لسنة

والخبرات  ،والمصاريف المتعلقة بتنفيذ التحاليل الطبيعية المستخدمة في عملية التنمية،
 .(2)الضرورية لتطبيق األحكام الخاصة بالمنشآت المصنفة

في الصناديق الوطنية المخصصة لحماية البيئة، فنجد على سبيل غير أنها توجد   
 ،والتعويضات ،يرادات من الرسومإ هيقيد في حساب الذي الصندوق الوطني للبيئةالمثال 

لى جانب نفقات الصندوق التي تصب في مجال حماية البيئة، إو  ،والقروض ،والغرامات
 .(3)نشطة التي تقي من التلوثويل اإلجراءات واألملت

التطبيق الفعلي  تجسد الرسوم في التشريع الجزائري قد نجد من ذلكعلى الرغم و  
 .بشكل متطور عن ذي قبل دعم ميزانية الجماعات المحليةو  ،الملوث الدافع لمعالجة مبدأل

 
 
 

                                                           
(1)

نون الضرائب والرسوم من قا 3 مكرر 263 المعدلة للمادةالسابق، ، المرجع 21-01من القانون رقم: ، 12المادة  

 .المباشرة
(2) 

 . ، المرجع السابق10 – 03 رقم: قانونالمن ،  27المادة
(3) 

يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم: ،  2001ديسمبر  13:المؤرخ في، 408  -01: رقم من المرسوم التنفيذي، 03 المادة

، الصادرة في: 78عدد الر،  ج، بالصندوق الوطني للبيئةالذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص  89-147

 . 2001ديسمبر  19
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 الثاني الفرع
 الرسوم المفروضة على المنتجات

تظهر الرسوم البيئية التي أقرها المشرع على المنتجات في كل من الرسم على 
أو المصنوعة محليا، باإلضافة إلى الرسم المطبق على  ،األكياس البالستيكية المستوردة

وكذا الرسم المفروض على الزيوت والشحوم  ،اإلطارات المطاطية الجديدة والمستورة
 محلي، ونوضحها في اآلتي:المستوردة أو المصنعة 

 والأ

 الرسم على الكياس البالستيكية المستوردة أو المصنوعة محليا

 حسب ،ياس البالستيكية المستوردة و/ أو المصنوعة محلياتم تحديد الرسم على االك
دج لكل  10.5حيث رتب مبلغ  ،وعائه يعتمد الوزنف ،2004قانون المالية لسنة  اء فيما ج

 .(1)%100ويحصل لصالح الصندوق الوطني للبيئة بنسبة  ،كيلو غرام

كياس البالستيكية على أنها كل تغليف من مادة بالستيكية مصنوع من تم تحديد األو 
المخصص لتغليف  نالبر وبيالمتعدد و  ،أو المرتفع الكثافة ،المنخفض األوتيالنمتعدد 

 .(2)وتوضيب المواد االستهالكية

ن الرسم يقتطع من طرف إنتاج وطني فإاألمر باألكياس البالستيكية من  يتعلق ولما 
لى الدورة إهز لالستعمال من المصنع والموجه الضرائب عند خروج المنتوج الجامصالح 
اع هذا الرسم تكون من طرف مصالح ن اقتطإاألكياس البالستيكية المستوردة فما ، أالتجارية

 .(3)لى التراب الوطنيإدخول المنتوج الجاهز لالستعمال  دارة الجمارك عندإ

                                                           
(1)

ج ر،  ،2004لقانون المالية لسنة المتضمن ، 2003ديسمبر  28: ، المؤرخ في22-03 رقم: من القانون، 53 المادة 

  .2003ديسمبر  29، الصادرة في: 83عدد ال
(2)

كياس البالستيكية األيتعلق بالرسم على ، 2009فيفري  17: المؤرخ في، 87-09 رقم: من القانون، 03 المادة 

 .2009فيفري  22، الصادرة في: 12عدد الج ر،  ،المستوردة و/ أو المصنوعة محليا
(3)

 ، المرجع نفسه.04 المادة 
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الناتج عن االستعمال المفرط  ،المحيطومن أجل القضاء على تشوه البيئة و 
دج للكيلوغرام الواحد  10.50 لألكياس البالستيكية، تم تأسيس رسم قدر ب والالعقالني

أو المصنوعة محليا، وتدفع حصائل هذا الرسم لحساب  ،البالستيكية المستوردة على األكياس
زالة التلوثالصن  .دوق الوطني للبيئة وا 

 :(1)ويوزع حاصل هذا الرسم ب 

زالة التلوث، 50  -  ٪ لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وا 
 ٪ لفائدة ميزانية الدولة،  20 و -
 ٪ لفائدة البلديات. 30 و -

 ثانيا
 الرسم على اإلطارات المطاطية الجديدة مستوردة أو المنتجة محليا

 :(2)يتم توزيع إيراداته لصالحو   2005 أحدث هذا الرسم بموجب قانون المالية لسنة
 ، % 10 الوطني للتراث الثقافي بنسبة الصندوق -
 ،% 15 والخزينة العمومية بنسبة -
 لصالح البلديات، % 25 نسبة -
زالة التلوث. % 50 نسبة -  الباقية لصالح الصندوق الوطني للبيئة وا 
ا بالنسبة ، أممهما كانت قياساتهاهذا الرسم بالنسبة لإلطارات المصنعة محليا  يطبقو 

من طرف مصالح إدارة الجمارك على  حصل هذا الرسم عند اإلستيرادالمستوردة فيلإلطارات 
 .(3) التأمين للكميات المستوردة وقيمة ،وأجرة الشحن ،أساس قيمة خالص الثمن

                                                           
(1)

 .سابقالمرجع ال، 22 -03 :رقم قانونالمن ، 53 المادة 
(2)

 المرجع السابق.، 16-05 رقم: من القانون، 60 المادة 
(3)

المحدد لكيفيات وإعادة دفع الرسم ، 2007 افريل  21: ، المؤرخ في117-07 رقم: من المرسوم التنفيذي، 03المادة  

 . 2007 افريل  22، الصادرة في: 26عدد الج ر،  ،ديدة المستوردة أو المصنعة محلياعلى اإلطارات المطاطية الج
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يوما الموالية لشهر  20 يودع خالل لهذا الرسم أن يتعين على المنتج الخاضعو   
لمطاطية كشفا يبين كميات اإلطارات ا ،لدى قابض الضرائب المختص إقليميا ،التحصيل

 .(1)الكلي المحصل في الوقت نفسه بدفع المبلغويقوم  ،المسلمة للتوزيع

 ثالثا
 الرسم على الزيوت والشحوم المستوردة أو المصنعة محليا

بموجب قانون  ،أو المصنعة محليا ،الزيوت والشحوم المستوردةرسم على اليطبق 
 :(2)توزيع إيراده لصالحويتم ، 2006المالية لسنة 

  % 15بنسبة  الخزينة العمومية -
 ،  %35والبلديات بنسبة  -
زالة -  الباقية. % 50التلوث من نسبة  يستفيد الصندوق الوطني للبيئة وا 
عند  ،ما يخص الزيوت والشحوم المصنعة داخل التراب الوطنيهذا الرسم في قتطعيو 

من طرف مصالح إدارة  دستيرااالرف منتجي هذه المواد، أما عند خروجها من المصنع من ط
وقيمة التأمين للكميات  ،وأجرة الشحن ،ص الثمنــعلى أساس قيمة خال ،الوطنية الجمارك
 .(3)المستوردة
يوما الموالية  20خالل أن يودع  ،والخاضعين لهذا الرسم ،يتعين على المنتجينو 

كشفا يبين كميات المنتجات  ،لدى قابض الضرائب المختص إقليميا ،لشهر التحصيل
 .(4)بدفع المبلغ الكلي المحصل  هنفسفي الوقت ويقوم المسلمة للتوزيع، 

 
 
 

                                                           
(1)

 .السابقمرجع ال، 117-07 رقم: مرسوم التنفيذيمن ال، 06المادة  
(2)

 .سابقالمرجع ، ال16-05 رقم: من القانون، 61 المادة 
(3)

عادة دفع الرسم على إالمحدد لكيفيات اقتطاع و، 2007افريل  21: ، المؤرخ في118-07 رقم: من القانون، 03 المادة 

 . 2007افريل  22، الصادرة في: 26عدد ال، ، ج رو المصنعة محلياأشحوم وتحضيرات الشحوم المستوردة الزيوت وال
(4)

 نفسه.مرجع ، ال06 المادة 
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 ثالثال الفرع
 الموارد الطبيعية استغاللالضرائب المفروضة على 

 الماليةن قانون أ على ،المتعلق بالمياه 12-05رقم: من القانون  73المادة  نصت  
 .عن نقل وتوزيعها ،الموارد المائية استغاللإتاوة على  يحدد

نتاج العمومية إل المنشآتتاوة تسيير قد طبق إأيضا  1995نجد قانون المالية لسنة و 
ويصب في  ،على كل متر مكعب من الماء المستهلك ،ونقله وتوزيعه ،الماء الصالح للشرب

 .(1)الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب
مبلغ الفاتورة من  %20تاوة التطهير ب ، أما إدج 3,00ب  تحدد إتاوة التسييرو  

 04تاوة حماية نوعية المياه المحددة ب ، وا  ة لالشتراكت، كذلك ضريبة ثابالخالي من الضريبة
 ،والصناعة لواليات الشمال ،من المياه الصالحة للشرب ،من المبلغ الخارج عن الرسوم %
 .(2)لواليات الجنوب % 02و

عن كل متر مكعب من المياه  ،جد 25 ب: هاقدر  ،2010ما قانون المالية لسنة أو 
 :(3)خصص ناتج هذه اإلتاوة لصالحيو المقتطعة، 
 ، % 44ميزانية الدولة بنسبة  -
  ،% 44الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب نسبة  -
تقدر  نسبةب ،الجهة المكلفة بالتحصيل تستفيد وكاالت األحواض المائية باعتبارهاو  -

 .% 12 بـ:
 
 
 

                                                           
(1)

كيفيات تسعير المياه المستعملة يحدد ، 1998ماي  16، المؤرخ في: 156 -98مرسوم التنفيذي رقم: ال من، 11المادة   

 .1998ماي  17، الصادرة في: 31ج ر، العدد ،  في المنزل والصناعة والفالحة والتطهير، وكذا التعريفات المتعلقة بها
(2)

 االقتصاديةكلية العلوم مجلة الباحث،   ،)تسيير الموارد المائية مع االخذ بالعامل البيئي(حمزة بن قرينة، محسن زبيدة،  

 . 73، ص 2007،  05، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، العدد والتجارية وعلوم التسيير
(3) 

ج ر،  ،2010المتضمن لقانون المالية لسنة ، 2009 ديسمبر 30، المؤرخ في: 09-09 رقم: ن القانونم، 49 المادة

 .2009ديسمبر  31، الصادرة في: 78عدد ال
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 الفرع الرابع
 دارية في المجال البيئيتطبيقات الغرامة اإل

حظيت الغرامة اإلدارية بالكثير من التطبيقات في الكثير من القوانين المنظمة للمجال 
طار إالمتعلق بحماية البيئة في  10-03 رقم: نونالبيئي، ونجد المشرع الجزائري في القا

عدة قد طبق جزاء الغرامة المالية في إلى جانب قوانين أخرى متفرقة عنه،  ،التنمية المستدامة
 نصوص قانونية، ومنها ما يلي:

التي تعاقب على كل من تسبب في تلويث و من القانون أعاله،  84نص المادة  -
 .دينار جزائري 15000 لىإدينار جزائري  5000من تقدر الجو بغرامة 

دينار جزائري  100.000تعاقب بغرامة من من القانون نفسه،  97لمادة انص  -
و أ ،و غلقهأ ،لكل ربان تسبب بسوء تصرفه ،دينار جزائري 1000.000لى إ
، أو لم و لم يتحكم فيهأ ،ع حادث مالحيو نظمة في وقخالله بالقوانين واألإ

 . الخاضعة للقضاء الجزائري لمياهاتلوث تدفق مواد ونجم عنه  يتفاداه،
توقيع مبلغ مع  ،دة سنة واحدةمبالحبس ليحكم من القانون نفسه،  102المادة  -

 ،ة دون الحصول على رخصةأمنشعلى كل من استغل  ،دج 500.000
 .لى عقوبة الحبسإضافة إ ،عقوبة تبعيةجاءت كالغرامة المالحظ هنا أن و 
كل ل ،دج 3,000لى دج إ 1,000بغرامة من  79المادة نص قانون الغابات في  -

 .(1)مالك الغابية الوطنيةراضي في األمن يقوم بتعرية األ
الذي يؤكد على أن الغرامة تطبق  ،1992باإلضافة إلى قانون المالية لسنة  -

ة دون أن يعطي معلومات ضرورية، على من يستغل المنشأ ،ف مبلغ الرسمبضع
 .      (2)أو معلومات خاطئة، ألجل تحديد نسبة الرسم وتحصيله 

                                                           
(1)

 .المرجع السابق، 12-84 :قانون رقمال 
(2)

 .، المرجع السابق25-91 :قانون رقمال، من 117/7المادة  
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 ،على كل مخالف لإلجراءات المتبعة المشرع الجزائري الذي وظف الغرامة ننوه أن
، أو ذكرها في قوانين أخرى تنظم مجاال محددا من مجاالت معينة لمزاولة نشاط في منشأة

أوضح بشكل مفصل في  الذي ،2000قانون البيئة الفرنسي الصادر سنة  ، عكسالبيئة
حق فرض غرامة  لإلدارةمنح حيث  ،منه 514وبالتحديد في نص المادة ، الغرامة البيئية

ن أمالية على المنشآت المصنفة الضارة بالبيئة، والتي تخالف المعايير الواجب اتباعها بش
ثار ة المصنفة للقيام بمحو اآلأعمال الموجبة على المنشالبيئة، فتعادل الغرامة قيمة األ

موال ألتعاد  ،صالح الضررإلى حين إالمضرة التي لحقت بالبيئة، وتودع في الخزينة العامة 
ة المصنفة المتسببة في التلوث البيئي، ذلك كله حسب قرار من أو جزء منها للمنشأالغرامة 
 . (1)المحافظ 

رامة المالية على لوزير البيئة سلطة تقرير الغ منحت ،عالهأمن القانون  514المادة و 
 في حالة عدم تقديم ضمانات مالية الزمة ،ة الخاصة بتخزين النفاياتأكل مستغل للمنش

ضعاف الفرق بين مقدار الضمان المالي أل الغرامة ثالثة ضرار بالبيئة، وهنا تعاداإل لتجنب
 200ال تتجاوز هذه الغرامة أن بشرط  ،الحقيقي ومقدار الضمان المالي ،المنشآتالمقدم من 

 . (2)مليون فرك فرنسي

حسب مقدار المال  ،حق فرض الغرامة لإلدارةن المشرع الفرنسي هنا منح أ والمالحظ
صالح الضرر، لكن إمواله بمجرد أ، ليسترجع المخالف لإلصالحالذي يمكن تخصيصه 

 واإلجراءات المتبعة لتولي ذلك. ،صالحعاله لم توضح حالة عدم اإلأالمادة 

ن المستغل مجبر على دفع الضمانات المالية لجبر الضرر الذي أ أيضاما يالحظ و          
 ةـــــــــــمرات، كل ذلك بقرار من وزير البيئ ةتحت طائلة دفع ضعف المبلغ ثالث ،قد تسببه للبيئة

                                                           
(1)

داري في الضارة بالبيئة ورقابة القضاء اإلدارية في مواجهة المنشآت المصنفة الجزاءات اإل، )موسى مصطفى شحاتة 

دار الجامعة  سكندرية،جامعة اال، ونية واالقتصادية ،كلية الحقوقمجلة الحقوق للبحوث والدراسات القان ،(فرنسا عليها

 .24ص  ،2004مصر،  ،الجديدة ،اإلسكندرية

 . 159عبد الرؤوف هاشم بسيوني، المرجع السابق ، ص أيضا: 
(2 )

اسماعيلزنكة  
 

نجم الدين
 

 . 341زنكة، المرجع السابق ، ص 



 الباب الثاني:                             الحماية اإلدارية الالحقة بعد وقوع الضرر البيئي

- 275 - 
 

 .ةأمع وضع سقف للغرامة للحفاظ على التوازن المالي للمنش

تتعلق بحماية عنصر من  ،ليه المشرع السعودي في نصوص متفرقةوهذا ما ذهب إ
من الالئحة العامة لصرف أموال مصالح المياه والمجاري  22/1عناصر البيئة، كالمادة 

تنص على أن:" كل من يلحق أو يتسبب في إلحاق الضرر بالمنشآت التي  ،السعودي
وال  ،لاير 50وخزانات وشبكات المصلحة والتوصيالت والتمديدات، يعاقب بغرامة ال تقل عن 

 .(1)" لايرتزيد عن خمسمائة 

من قانون حماية البيئة السوري تعاقب بغرامة مالية كل صاحب  24كما أن المادة 
اعي، أو اقتصادي، أو تنموي، أو سياحي إذا تسببت في مخلفات منشأة ذات نشاط صن

 .(2)صلبة، أو سائلة، أو غازية 

بعض ن أنجد ومن خالل الواقع الميداني  ،من نصوص قانونية متفرقةبق سمما 
بدليل عودة الفعل المخالف  ،صدرت ألجلهألم تحقق الردع الذي تطبيقات الجزاء المالي 

بطالها إو أ ،للتخفيف منهافيها يمكن الطعن أشكال هذا الجزاء ن ألقوانين البيئة، ناهيك على 
 .مام القضاء اإلداري المستعجلأو طلب وقف تنفيذها أ ،داريمام القضاء اإلأ

 المطلب الثاني
 تخفيف عبء الجزاء المالي 

عبئ الجزاء المالي إلى ما يعرف باإلعفاءات  دائرة تخفيفمن وسع المشرع الجزائري 
، نتيجة لعدم الوصول إلى الغاية المنشودة من الفرض الصارم والمالية ةات الجبائيأو التحفيز 

 .التهرب الضريبيظاهرة للجزاء المالي، ناهيك عن تفشي 

األنشطــــة مرنا على وأخذت هذه التحفيزات لتخفيف من عبئ الجزاء المالي، وجعل تطبيقه 
 اهمةــــــئة، والمســــــــتاج أقل إضرارا بالبيــــــــــشآت، نحو إنــــــاهم في تشجيع المنــــــــــــــــوية، وسالتنمــــــ

                                                           
(1 )

 . 47علي عدنان الفيل، المرجع السابق ، ص 
(2 )

 .228، ص نفسهالمرجع 
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  .هفي إصالح

 نواب أمام مداخلتهفي  الجزائر في والبيئة اإلقليم تهيئة وزير أشار وفي هذا الصدد
 إطار في البيئة بحماية المتعلق القانون مشروع تقديم بمناسبة الوطني، الشعبي المجلس
 على أيضا تعتمد بل ،العقوبات على تقتصر ال البيئة حماية" أن:  المستدامة إلى التنمية
 في لها تسمح التي للتجهيزات المستوردة الصناعية المؤسسات تستفيد إذ والتحفيزات، التدابير
 وغاز الكربون وأكسيد ثاني غاز والسيما ،الساخنة الغازات بإزالة إنتاجها أو صناعتها سياق

 والمعنويون الطبيعيون األشخاص يستفيد كما والجمركية، المالية التحفيزات من الكلوروكربون،
 الكيفيات حسب للضريبة الخاضع الربح في تخفيض من البيئة، ترقية بأنشطة يقومون الذين

 . (1)المالية" قانون في المحددة

كل سياسة ضريبية تعمل على  ،الحوافز الجبائية ذات البعد البيئيذلك أن يقصد بو 
هداف بيئية لصالح المجتمع، من خالل توجيه االستثمار نحو كل السبل المساهمة تحقيق أ

ت بما يخدم البيئة والمنشآ ،فرادمما يعدل في سلوك األفي تخفيض درجة تلوث البيئة، 
 .(2)للحفاظ على سالمة عناصرها

لحصول في ا ساساالتي تتمثل أ ،ماليةالتحفيزات عن الالتحفيزات الجبائية وتختلف 
 المتخصصةتقديم مساهمات مالية لتكوين اليد العاملة  و، أعلى قروض بمعدل فائدة متواضع

 :في المجال البيئيوالمالي لتحفيز الجبائي نعرض بعض تطبيقات اوفيما يلي  ،بذلك

 ولال الفرع 
 ية الخاصة بتحسين إطار المعيشة ونوعية الحياةجبائالالتحفيزات 

 ارــــــــمن اآلث ،حة العامةــــــلحماية الصنخفضة ــــــالموع من الضرائب ـــــــهذا الن يخصص        

                                                           
(1)

 ،49م: ــــــــرق ،األولى السنة ،2003ابريل  28 :في المؤرخة ،الوطني الشعبي المجلس لمداوالت الرسمية الجريدة 

 . 08 ص
(2)

مجلة المفكر، كلية الحقوق، والعلوم السياسية، جامعة (، النظام الجبائي البيئي بين التحفيز والردعحسونة عبد الغني، )    

     .189، ص 2016 فيفري، 13العدد  الجزائر، محمد خيضر، بسكرة،
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السلبية لبعض النفايات جراء عمليات تخزينها، بحيث تهدف هذه الرسوم إلى التشجيع على 
 :، وتتمثل هذه الرسوم فيبالطرق الصحيحةلجة هذه النفايات معا

        ،نص قانون حماية البيئة والتنمية المستدامة على استفادة كل شخص طبيعي -
أو معنوي يقوم بأنشطة تندرج ضمن ترقية البيئة، من تخفيض في الضريبة 

 .(1)والمحدد في قانون المالية ،المفروضة على األرباح
 ،لألمة، نص القانون المتعلق بحماية التراث الثقافيحفاظا على التراث الثقافي  -

يستفيد المالك الخواص لألمالك الثقافية العقارية التي تجري عليها  على أنه
أو تثمين، من إعانات مالية  ،أو حفظ ،أو تأهيل ،أو ترميم ،عمليات صيانة

ات مباشرة أو غير مباشرة تقدمها الدولة، كما يمكن أن يستفيد من هذه اإلعان
المقاولون أو المتعهدون بالترقية العقارية عندما ينجزون أشغال ترميم أو إعادة 

 .(2)تأهيل أو حفظ ممتلكات ثقافية عقارية محمية بمقتضى قانون التراث الثقافي
 يمكن أن يستفيد المالك الخواص للممتلكات الثقافية العقارية المصنفة، أو المقترح -

أو  ،صيانة وحماية فورية، من إعانات الدولةتصنيفها؛ والتي تتطلب أشغال 
الجماعات المحلية لدعمها وتقويتها، كما يمكن أن يستفيد مالك العقارات الواقعة 
ضمن منطقة حماية األمالك الثقافية العقارية من إعانات، إذا كان لهذه العقارات 

تناسب مع شكل مساهمة بال تقدم هذه اإلعانة المالية فيو  ،(3)ثقافيةية و قيمة فن
 ،من الكلفة اإلجمالية ألشغال الترميم ٪ 50 نسبة تكلفة األشغال دون أن تتجاوز

 ،٪ 15 أو إعادة التأهيل التي قام بها المالك، وتساهم الدولة بنسبة تتراوح ما بين
أو  ،الزخارف الخارجية اإلضافية التي قد يستوجبها ترميم٪ في النفقات 50 و

 .(4)الداخلية للملك الثقافي

                                                           
(1)

 .سابقالمرجع ال ،10 -03 رقم: قانونالمن ، 77 المادة 
(2)

 المرجع السابق. ،04 -98 قانون رقم: المن ، 82 المادة 
(3)

 .المرجع نفسه، 83 المادة 
(4)

 .المرجع نفسه، 84 المادة 
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كما يستفيد المالكون الخواص لعقارات تستوجب أعمال ترميم أو إعادة تأهيل  -
من إعانات مباشرة أو  ،ولو كانت غير مصنفة ،ضمن قطاع محفوظ ومدرجة

غير مباشرة من الدولة والجماعات المحلية، وال يقدم أي دعم ألعمال الصيانة 
 .(1)العادية

المقترح تصنيفها والتابعة ألمالك الدولة أو  ،وتستفيد الممتلكات الثقافية المصنفة -
أو الخاصة وللجماعات المحلية، من مختلف أشكال التمويل ألشغال  العمومية

الترميم، بشرط اقتراح برامج تراعي استعمال أو إعادة استعمال هذه الممتلكات 
 .(2)دماجها في الحياة االقتصادية واالجتماعية ا  و  ،الثقافية

 ثانيالفرع ال
 تخزين النفايات تحفيزي للتشجيع على عدم الرسم ال

جراءات شاطات المزيلة للنفايات، من خالل إمنحت الدولة امتيازات لتشجيع تطوير الن
هم تطبيقات الرسوم ، ومن أ(3)زالتهاوتثمين النفايات وعدم تخزينها وا   تحفيزية لنقل وفرز

 التحفيزية على عدم تخزين النفايات نجد ما يلي:

 والأ

 الطبيةتحفيزي للتشجيع على عدم تخزين النفايات الرسم ال

د وعائه على حيث يعتم ،على عدم تخزين النفايات الطبية رسم تشجيعيتم إحداث 
دج على  24,000 بسعر قدره العالج في المرافق الطبية، بأنشطةو  ،لمرتبطةحجم النفايات ا

 : (4)كالتالي الرسم هذاحاصل توزيع  خصصوي ،كل طن من هذه النفايات

 %10خصصت نسبة  لصالح البلديات - 

                                                           
(1)

 المرجع السابق. ،04 -98 قانون رقم: المن ، 86 المادة 
(2)

 .المرجع نفسه، 85المادة  
(3)

 . ، المرجع السابق19 -01 رقم: قانونالمن ، 51 ةالماد 
(4)

 .سابقالمرجع ال، 21-01 رقم: من القانون، 204المادة  
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 لصالح الخزينة العمومية،  % 15و  -
زالة التلوثلصالح الصن % 75و -  .دوق الوطني للبيئة وا 

سنوات  (03) منحت مهلة ثالث ،وبغرض التقليل من كميات المخلفات السامة
 .أو حيازتها ،مةئالمال الترميد تللتزود بتجهيزا ،والعيادات الطبية ،للمستشفيات

 اـــــيــانــث

 و الخطيرةلخاصة تخزين النفايات الصناعية اتحفيزي للتشجيع على عدم الرسم ال

إلى التشجيع على عدم  ،يهدف فرض رسوم على النفايات الصناعية والخاصة
 10,500 ـ:ب مبلغهحدد وي، 2000هذا الرسم بموجب قانون المالية لسنة  ويفرضتخزينها، 

الرسم نفسها من حاصل نسب الويوزع عائداته ب المخزونة، كل طن من النفايات عندج 
 .(1)التحفيزي المتعلق بالتشجيع على عدم التخزين للنفايات المرتبطة بأنشطة العالج

 الفرع الثالث

 الموارد الطبيعية الستغالل لتحفيز المالي ا

جملة  العقالني للموارد البيئيةتضمن نظام التحفيز المالي الخاص بتشجيع التسيير 
 :(2)فيهذه االمتيازات  وتمثلتتضمنها قانون المياه الملغى،  ،االمتيازات من

قامة التكنولوجيات - أو تعديلها  ،منح إعانات وامتيازات العمليات المتعلقة بالتنمية وا 
 ،وكذا التغييرات داخل المنشآت الصناعية ،أو التجهيزات ،واألساليب والمعدات

و من نسبة تلوث المياه التي تؤدي إلى الحد من استعمال الماء واستهالكه، أو 
 .المستعملة

                                                           
(1)

 .سابقالمرجع ال، 21-01 رقم: من القانون، 203 المادة 
(2)

: المؤرخ في ،13 -96المعدل والمتمم، باألمر رقم:  المتعلق بالمياه ،17 -83 رقم: قانونالمن ، 1 مكرر 141 المادة 

 .والملغى، 1996جوان  16، الصادرة في: 37  عدد، الر ،ج 1996 جوان  15
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والمحافظة  ،الهادفة إلى حماية الموارد المائية ،والتهيئة الغابية ،عمليات التشجير -
عليها، وأشغال مكافحة انجراف التربة، وتشجيع إحداث منشآت صغيرة لتعبئة 

 .استعمال األتربة استعماال أمثل من أجل المياه، وعمليات تثمين المياه
يمكن أن تشمل اإلعانات واالمتيازات إضافة إلى العمليات السالفة، عمليات تهيئة  -

مياها لشرب وتحلية مياه البحر، وتصفية المياه من الفضالت، ووضع أنظمة 
ع وأساليب إلعادة استعمال المياه المترسبة، وكذا األبحاث العلمية التي تهتم بقطا

 .المياه

ولم يتضمن القانون الجديد للمياه النص على هذه التحفيزات وطبق نظم متعددة 
لحماية الموارد المائية منها نطاق الحماية الكمية، ومخططات مكافحة الحث المائي، ونطاق 

 .(1) الحماية النوعية، وتدابير الوقاية والحماية من التلوث، وتدابير الوقاية من الفيضانات

 رابعال الفرع

 الرسم التحفيزي المتعلق بتخفيف الضغط على الساحل

جاء الرسم  ،هده الشريط الساحلي في الجزائرلتخفيف الضغط والتدهور الكبير الذي يش     
أقر قانون الساحل نظاما تحفيزيا اقتصاديا ف ،نظيفةالمنشآت التشجيع  بقصدالتحفيزي 

ووسائل أخرى متعلقة بإدراج  ،ملوثةال غيرالنظيفة و التكنولوجيات  تطبيقعلى يشجع  ،وجبائيا
تكلفة المدخالت اإليكولوجية، والمنصوص عليها في إطار السياسة الوطنية المندمجة 

 .(2)والتنمية المستدامة للساحل والمناطق الشاطئية

كما تضمن التحفيز المتعلق بتحويل ضغط النشاطات الملوثة على الشريط الساحلي، 
 ،والمنتجة في واليات الجنوب والهضاب العليا ،والمتوسطة ،المؤسسات الصغيرةاستفادة 

والصندوق الخاص بالتنمية  ،والمستفيدة من الصندوق الخاص لتنمية واليات الجنوب الكبرى

                                                           
(1)

 .المرجع السابق، 12 -05رقم:  من القانون  ،الواردة ضمن الباب الثالث 55 إلى 30 المواد من 
(2)

  . ، المرجع السابق02-02رقم:  قانونالمن ، 36ة الماد 
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االقتصادية للهضاب العليا، بتخفيض على مبلغ الضريبة المطبقة على أرباح الشركات 
قة بإنتاج المواد والخدمات المقامة على مستوى هذه الواليات، على األنشطة المتعل ،المستحقة

            ٪ لفائدة النشاطات االقتصادية المزاولة في واليات الهضاب العليا، 15 نسبةبالمبلغ يقدر و 
 جانفيسنوات ابتداء من أول  (05) ٪ لفائدة واليات الجنوب، وذلك لمدة خمس20 و

 .(1)المؤسسات العاملة في مجال المحروقاتوتستثنى من هذا التخفيض  ،2004

لتكون حال  ،عادة معالجة المخالفاتالتحفيزات الجبائية تقارب تكلفة إن هنا أننوه 
وبهذا  ،المنشآت الملوثة إلى عدم تخزين نفاياتها، خشية تحمل أعباء مالية كبيرةبتدفع  رادعا

 .تتحقق الوظيفة التحفيزية لهذا الرسم

جملة من النقائص والثغرات التي تعتريه ي البيئي مالال جزاءالن أمما سبق الحظنا 
النظر فيها من أجل تفعيل الطابع التحفيزي للجباية البيئية،  أو إعادة ،ينبغي إصالحها

 والرسوم ،ضرائبم وضوح أهداف توزيع حصيلة الوعد ،وتتمثل هذه الثغرات في اختالل
 .البيئية

فإنها  ،البيئي شكال الجزاء المالي في المجاللعدم وضوح الدافع الحقيقي أل ونتيجة 
فإنها تؤثر على الوضعية المالية الهشة  ،ولكونها أعباء مالية إضافية ،تفقد أثرها التحفيزي

بصورة أوسع مما  للكثير من المؤسسات االقتصادية، مما يستدعي إيجاد مرونة في تطبيقها
 .تطرقنا إليه سابقا

كما أن حصيلة الرسوم اإليكولوجية المتخصصة لحماية البيئة ومكافحة التلوث، إذ تم 
زالة التلوثمنها للصن%  75 تخصيص المتبقية موزعة بين 25 % و ،دوق الوطني للبيئة وا 

 البلديات والخزينة العامة، وأما بالنسبة للرسم الخاص بالتشجيع على عدم تخزين النفايات
التلوث  وكذا النفايات المرتبطة بأنشطة العالج، والرسم التكميلي على ،الصناعية أو الخاصة

                                                           
(1)

، ر ج، 2004 المتضمن قانون المالية لسنة، 2003 ديسمبر 28 المؤرخ في: ، 22 -03 رقم:  قانونالمن ، 08 المادة 

 . 2003 ديسمبر  28، الصادرة في: 83 عددال
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نجد بأن النصوص المنظمة لها لم توضح بأن  ...وغيرها،الجوي ذو المصدر الصناعي
 ،االستثمارمن حصتها في مجال مالية  والخزينة العامة ملزمة بإنفاق نسب ،البلديات
ساهم في فتح المجال جزاء المالي من جعة، وي، كحل بديل يخفف من عبئ الالتلوث لمكافحة

أمام المؤسسات والمنشآت اإلنتاجية لمزيد من المداخيل المالية، وتحسين وضعها 
 االقتصادي.

كما أن الرسم المطبق على الوقود غير موجه بصورة كلية ألغراض إيكولوجية، ذلك 
إلى الصندوق الوطني من حصيلة الجباية المحصل عليها من هذا الرسم موجهة    50% أن

ما  ، رغم أنللطرقات والطرقات السريعة ؛ أي المجال ال يتعلق بمكافحة التلوث وحماية البيئة
 سباب التلوث الجوي.أخطر أ يشكل يطرح نتيجة استخدام الوقود في الجو من غازات ودخان

ى إبعاد إل ،ويؤدي هذا اإلنفاق لوعاء الجباية اإليكولوجية في غير المجال اإليكولوجي
الرسوم اإليكولوجية عن أهدافها الحقيقية المتمثلة في حماية البيئة، وتقليص الموارد المالية 

ضعاف ، مما يتولد عنه الحاجة إلى فرض بتهاالستثمار في مجال محار  لمكافحة التلوث وا 
لتنمية ق امما يعيق تحقي ،هارسوم إيكولوجية جديدة، ويؤدي هذا الوضع بدوره إلى تضخم

بيل بالكبورن" بقوله أن: ستاذ " وصفه األبرنامج بيئي، وهذا ما طار في إ قتصاديةاال
خصائيين المهنيين من التركيز على الفرص المشتركة باستخدام "الميزانية العمومية تمكن األ

اسية إلدماج برنامجنا سوهي المال، لقد كانت هي األداة األ –عمال لغة األ –لغة مشتركة 
 .(1)عمالنا"البيئي في أ

كون جزءا من كل متكامل من يدما عن ،نتـائج أفضل كـون لهي فالجزاء المالي البيئي
 دون أن يكون هناكهدف إلى حل مشكل أو عدة مشاكل بيئية، ت التي ،ساليب والتدابيراأل

كون ذا فائدة كبيرة في دارة ضبطه ليواجب على اإلوال، أثر بارز على عاتق المكلف بدفعه

                                                           
(1)

 .46كلود فوسلر، بيتر جيمس، المرجع السابق، ص  
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ل لحالمالية يسمح بتقييم مدى مالئمة مختلف الوسائل و ، اعهاالسياسات الواجب إتبتحديد 
 .مشاكل البيئة بصورة متوازنة بين مصلحة المكلف بالدفع، ومتطلبات حمايتها

وتبقى الطرق الودية ومن بينها الجزاء المالي في عدة مناسبات ال يحقق المبتغى لعدة  
رضة لالنتهاكات، والتي يجب وضع حد لها ضمانا لحياة اعتبارات، وحتى ال تبقى البيئة ع

أفضل لألفراد، وعليه ليس هناك مفر من اللجوء إلى القضاء كوسيلة أكثر نجاعة وفعالية 
وأخيرة لفرض الحماية المطلوبة للبيئة، وتكريس تطبيق القانون، وذلك يعتبر من صميم مهام 

البيئة بعد وقوع الضرر سنفرد القضاء  جهاز العدالة، ولهذا وقصد استكمال وسائل حماية
 اإلداري، ودوره في ذلك بالدراسة من خالل الفصل الموالي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الباب الثاني:                             الحماية اإلدارية الالحقة بعد وقوع الضرر البيئي

- 284 - 
 

 الفصل الرابع

 في حماية البيئةالقضاء اإلداري  دور

جميع المبادئ صون و  ،المشروعية أمبدتجسيد ل ةحقيقي ةضمانالقضائية تعد الرقابة 
 ،أيضا عليهاوقوعه وبعد وقوع الضرر قبل  ، ذلكةيلبيئاواآلليات لتجسيد الحماية اإلدارية 

 واستقالل عن أطراف النزاع، على اعتبار أن ،نظرا لما ينطوي عليه القضاء من حياد ونزاهة
حد أل في ضرر سببقد تت ،في تنفيذها داريةالهيئات اإلقصرت  ة التيقانونيالل اعماأل بعض

وعليه ، الوقوع الوقوع، أو محتمل بضرر محققدى إلى إصابة الغير وقد تؤ عناصر البيئة، 
 ،داريالقرار اإل بطالإل ،داريلى رئيسه اإلإو أ ،اللجوء إلى مصدر القرارللمتضرر الحق في 

دارة مسؤوليتها لتتحمل اإل ،ذا كان له مقتضىإ ،التعويض عنهلى جانب ، إ(1)أو وقف تنفيذه
 .الضارة عمالهاعن أ

ضمن بهما ن نوسيلتي مسؤولية اإلداريةوالالقرار اإلداري، بطال إدعوى وتعتبر 
مما يسهل رقابة القاضي اإلداري على قرارات، وأعمال ، البيئي نلكل مخالفي القانو التصدي 

 بطال لقرارات اإلدارة البيئيةدعوى اإلأحكام التفصيل في عليه نحاول و اإلدارة البيئية، 
) المبحث البيئي  الضرر عن دارياإل القضاء مامأ دارةاإل مسؤولية ، ثمول (األالمبحث )

   وسنوجز ذلك من خالل ما يلي:، الثاني(

 ولالمبحث ال 

 بطال لقرارات اإلدارة البيئيةدعوى اإل

إداري، المختصة، كونها ذات طابع تخضع قرارات اإلدارة البيئية للرقابة القضائية  
دارية من الدعاوى القضائية اإل ، وتعتبر هذه األخيرةبطالاإلدعوى ذلك عن طريق و 

                                                           
(1)

تنفيذ القرار اإلداري هو عبارة عن طلب مستعجل يتقدم به الطاعن بالقرار اإلداري باإلبطال، طالبا وقف تنفيذ هذا  وقف 

 القرار خشية عدم تدارك آثاره حال قبول دعوى اإلبطال.

مجلة المنتدى القانوني، قسم الكفاءة المهنية  ،دعوى وقف تنفيذ القرارات اإلدارية()، عادل مستاري: لـ نظرأللتوسع 

 .158، ص 2010افريل ، الجزائر، للمحاماة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة
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مام جهات أ ،ة القانونية والمصلحةالتي يحركها ويرفعها ذوي الصف ،الموضوعية العينية
بموجب حكم  ،دارة غير المشروعةقرارات اإل بإبطالالقضاء المختصة في الدولة، للمطالبة 

الصادرة عن  ،الفردية وأ للقرارات التنظيمية سواء  ، (1)قضائي ذي حجية عامة ومطلقة
و أ، ويكون حكمها ابتدائي نهائي على مستوى مجلس الدولة ،دارية المركزيةالسلطات اإل

من  ،داريةة اإلالقرارات الصادرة عن الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغ
 .(2)داريةاختصاص المحاكم اإل

أمام المحاكم اإلدارية، ال بد من توافر  دارة البيئيةاإلقرارات دعاوى إبطال ولقبول  
شكلية شروط و ، ) المطلب األول(دعاوى المسؤولية اإلداريةمع  تشترك فيها ،شروط شكلية

إلى جانب شروط موضوعية ، ) المطلب الثاني(دعوى إبطال القرار اإلداريخاصة بأخرى 
 وكل ذلك سنوضحه في اآلتي:   (،) المطلب الثالثبسببها ترفع هذه الدعوى

 المطلب الول
 دعاوى اإلبطال والمسؤولية اإلداريةالشروط الشكلية المشتركة لرفع 

العريضة  :تتمثل الشروط الشكلية لرفع دعوى اإلبطال ودعوى المسؤولية في 
االفتتاحية، صفة الطاعن، كذلك في االختصاص اإلقليمي والنوعي، وسنوضح ذلك في 

 التالي:
 الفرع الول

 العريضة االفتتاحية
بعريضة مكتوبة،  ،(3)أو مجلس الدولة ترفع الدعاوى اإلدارية أمام المحكمة اإلدارية، 

، مقيد من نقابة المحامين، وتودع لدى قسم كتابة الضبط موقع عليها من الخصم، أو محامي
                                                           

(1) 
، الجامعية المطبوعات ديوان، 02 جي، الجزائر القضائي النظام في اإلدارية للمنازعات العامة النظرية عوابدي، عمار

 314 . ص، 2004الجزائر، 
(2) 

 ، المرجع السابق.09-08، من القانون رقم:801،902،901المواد 
(3)

ن النزاع الواحد يعرض على المحكمة كأول درجة أبمبدأ التقاضي على درجتين بمعنى يأخذ نظام التقاضي في الجزائر  

 ثانية.لمجلس كدرجة مام األحكم، وبشروط معينة يرفع النزاع ليصدر فيه ا

عين مليلة، الجزائر،  ، دار الهدى،داريةجراءات المدنية واإلاإل الوسيط في شرح قانون: نبيل صقر، لـ نظرأللتوسع  

 .16، ص 2008
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موطنه،  محلالعريضة اسم ولقب مقدم العريضة، موطنه، مهنته، لقب خصمه،  وتتضمن
 ملخص الموضوع والمستندات المؤيدة له.

واإلدارية، اإلجراءات المدنية المتعلق ب 08-09رقم: قانون المن  819المادة ونصت  
بالنسبة للدعاوى اإلدارية  ،العريضة االفتتاحية بالقرار المطعون فيه على شرط ضرورة إرفاق

بالنسبة للدعاوى أعاله من القانون  904المادة كذلك  العائدة الختصاص المحاكم اإلدارية،
 815إلى تطبيق المواد من  هذه المادةأحالتنا و العائدة الختصاص مجلس الدولة،  اإلدارية

 .من القانون نفسه 825إلى 

 الفرع الثاني

 اإلدارية الدعوى رافع

القانونية، فالدعوى ال ترفع إال  صفةالوالمدعى عليه ب ، يتمتع رافع الدعوى يجب أن 
قد يكون كذلك أن  ،أن تكون له مصلحة قائمة أو محتملةمن ذي صفة على ذي صفة، و 

 .(1)شرط األهليةا، و إذا كان مطلوب ،شرط اإلذن ىاستوف

 أو الوالية، أو الدولة، على أن تمثيلمن القانون السابق الذكر  828 وتؤكد المادة 
أو  مدعي  بصفة  الدعوى في طرف، كاإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسة أو البلدية،
 على البلدي الشعبي لسلمجا رئيس المعني، الوالي، الوزير  بواسطة  عليه تكون مدعى

 اإلدارية.  الصبغة  ذات للمؤسسة العمومية  بالنسبة  القانوني التوالي، والممثل

مجال حماية البيئة، هم األشخاص  وننوه هنا بأن المعنيين بالدعوى اإلدارية في 
العامة المذكورة أعاله، على اعتبارهم مصدري القرار اإلداري في سبيل اتخاذ مجموعة 
التدابير الوقائية والردعية، لمختلف النشاطات التي تحمل أخطارا على البيئة أثناء مباشرتها، 

                                                           
(1) 

 ال يجوز ألي شخص، التقاضي ما لم تكن له" نه:أعلى  ،، المرجع السابق09 – 08 :قانون رقمالمن  ،13المادة  تنص

يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في  ":وفي الفقرة الثانية ،محتملة يقرها القانون" صفة، وله مصلحة قائمة أو

كما نص المشرع في نص المادة  ،" : " كما يثير تلقائيا انعدام اإلذن إذا ما اشترطه القانونالفقرة الثالثة وفي ،المدعى عليه"

 .خر والمتمثل في األهليةآعلى شرط  65
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ة في هذا المجال، إلى على اعتبار الدولة الشخص األول المعني بتطبيق التدابير الالزم
 جانب السلطات المحلية في إطار حدودها اإلقليمية.

 الفرع الثالث

 االختصاص النوعي واإلقليمي

، أمام المحكمة اإلدارية ،أو التعويض عنه ،لقرار اإلداريبطال اإدعاوى  رفعت 
عن )الجماعات المحلية، المؤسسات العمومية ذات الطابع  على قرار صادر وتنصب
  .(1)اإلداري(

أما القرارات الصادرة عن الدولة، أو الطعن باالستئناف يكون أمام مجلس الدولة، و  
ويعتبر الطعن باالستئناف طريق يستطيع بها أي طرف من أطراف الحكم، أن يتقدم إلى 
جهة قضائية تمثل الجهة القضائية األعلى درجة، طالبا إعادة النظر فيه من جميع جوانبه 

 .(2)الموضوعية، والقانونية، ثم يطلب بعد ذلك تعديله، أو إلغاءه على النحو الذي يرغب فيه

أما الطعن بالمعارضة، وطعن الغير الخارج عن الخصومة يكون أمام الجهة مصدرة  
الحكم القضائي، غير أن الطعن بالمعارضة يكون بصدد الحكم الصادر غيابيا في مواجهة 

عن بالنقض والطعن بالتماس إعادة النظر يكون أمام مجلس الدولة، المدعى عليه، أما الط
 .(3)دون المحكمة اإلدارية

 

 

 
                                                           

(1)
 المرجع السابق.، 09 – 08 :قانون رقمالمن ، 814 -800 وادالم 

(2)
ر والتوزيع، ، دار هومة للطباعة والنش04، ط حكام والقرارات القضائيةجراءات الطعن في األإ، طرق وعبد العزيز سعد 

 .36، ص 2008الجزائر، 
(3)

الصادرة عن القضاء العادي والقضاء  القضائيةحكام والقرارات في األالعادية وغير العادية الطعن  ، طرقيوسف دالندة 

 .177، ص 2009دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  ، اإلداري
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 الثاني المطلب
 الشروط الشكلية الخاصة برفع دعوى إبطال القرار اإلداري

، ألن دعوى اإلداري دون سواهاإبطال القرار خاصة بدعوى ال شكليةالشروط ال تختص 
 :فيما يليالمسؤولية اإلدارية ال تخضع لهذه الشروط، وتتمثل 

 الفرع الول

 ادـــــعــــميــــرط الــــش

دعوى  رفعميعاد على  السالف الذكر، 08-09القـــــانون رقم:من  830المادة نصت   
 .أو نشر القرار المطعون فيه ،( أشهر من تاريخ تبليغ4يقدر بأربعة )و ، إبطال القرار اإلداري

الصريح رد الحالة ، تقديم التظلم اإلداري المسبق يمكن تصور حالتينفي حالة و   
للمتضرر ، ففي حالة رد الجهة اإلدارية خالل األجل الممنوح لها، وحالة سكوتها ،إلدارةل

أما في حالة سكوت ، تسري من تاريخ تبليغ الرفضو  ،مهلة شهرين لرفع دعواه أمام القضاء
ويبدأ ميعاد الشهرين  ،سكوتها هذا بمثابة قرار بالرفض يعدلمتظلم أمامها لاإلدارة عن الرد 

 .من تاريخ تبليغ التظلم لرفع الدعوى

الذي و  ،( لتقديم طعنه القضائي02في هذه الحالة يستفيد المتظلم من أجل شهرين )و   
حساب ميعاد األربعة ، و ن لإلدارة لتقديم ردهايسري من تاريخ انتهاء أجل الشهرين الممنوحي

 .(1)بطالأو نشر القرار محل الطعن باإل ،( أشهر يبدأ من تاريخ تبليغ04)

 

 

 

                                                           
(1) 

 .، المرجع السابق08-09القانون رقم:من ، 830 ،829المادتين 
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 الفرع الثاني
 التظلم اإلداري المسبق

في طعن إداري يقوم به الشخص الذي يريد مقاضاة اإلدارة كإجراء، التظلم يتمثل  
بغرض مراجعة نفسها قبل الشروع في  ،لإلدارة وذلك عن طريق توجيه شكوى أو احتجاج

تخلى عن فكرة اللزوم بالنسبة  09-08رقم: قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ، و مقاضاتها
 ه. من 907والمادة  830 ةوأصبح األمر جوازيا، وذلك حسب الماد ،للتظلم اإلداري المسبق

 المطلب الثالث

 دعوى إبطال القرار اإلداري لرفع الشروط الموضوعية

نه يفترض فيها أنها قد أدارية بقرينة المشروعية، بمعنى األصل أن تتمتع القرارات اإل 
بإمكان صاحب صدرت صحيحة ومشروعة، إال أنها قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس، إذ 

عيوب مشوب بعيب من ه ر اإلداري أن يقيم الدليل على أنالقراضد المصلحة في الطعن 
عيب  ،عيب مخالفة القانون، عيب عدم االختصاص، التي تتمثل في (1)ةعدم المشروعي

موجزة نوضحها ل ،اإلجراءاتعيب الشكل و و  ،عيب السببو  ،االنحراف في استعمال السلطة
 : على النحو التالي

 ولالفرع ال 
 في القرار اإلداري عيب عدم االختصاص

، ومن ثمة يكون في حدود اختصاصه إصدار القرار اإلداري يتمتع كل موظف بوالية  
القرار مشوب بعيب عدم االختصاص إذا صدر ممن ال والية له في إصداره، ومن ثمة يعد 

 .(2)هذا العيب من أكثر العيوب جدية
                                                           

(1) 
" أصبح موضع نقد وتشكيك من طرف الفقهاء الذين هذا التصنيف بأربع حاالت لرفع الدعوى المقدم من الفقيه "الفيريير

 يميزون بين: المشروعية الخارجية  والمشروعية الداخلية. 

، ديوان المطبوعات الجامعية،  05، ترجمة: فائز انجق، بيوض خالد، ط داريةالمنازعات اإلللتوسع أنظر لـ: أحمد محيو، 

 .  179، ص 2005الجزائر، 
(2)  

 .180، ص نفسهالمرجع أحمد محيو ، 
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عبارة عن بيان  العنصر الموضوعي لركن االختصاص في القرار اإلدارييكون و
لنجد عدم ، (1)المهيأة للشخص أو الهيئة اإلدارية ،األعمال القانونيةلتصرفات أو وتحديد ل

، أو في من جهة غير معنية بهسوآء االختصاص الموضوعي هو إصدار لقرارات إدارية 
، أو (2)إقليم يمارس فيه ممثل اإلدارة حدود اختصاصه ليكون منوطا بالمكان المعين له

 .(3)ه، أو بعد انتهاء تلك الوالية بسحبها منهيصدر القرار قبل منح الموظف والية إصدار 

 ،قليم معينإداري من قبل وزير الصناعة في إر قرار و صد نذكر على سبيل المثالو 
على الرغم من عدم وجود الشروط البيئية  ،معينة ةأيسمح بممارسة نشاط صناعي تابع لمنشل

 ضرار جسيمةأفي  ،كذلك السائلة ،مخلفاته الصلبة والغازيةوتسببت الالزمة لذلك النشاط، 
 .(4)صدار الترخيص يكون من اختصاص وزارة البيئةإن أعلى البيئة المحيطة به، في حين 

صدر فيها الحكم من قبل مجلس الدولة أ التي " لوتيسيا" قضية ويمكن أن نشير إلى 
فالم المرخصة من حيث منع عمدة نيس عرض األ ،1959ديسمبر  18بتاريخ: الفرنسي 

فالم ، وطعنت شركة األلعدم تماشيها مع البيئة الثقافية لمجتمعه الوزير المختص في مدينته
الضبط من هيئة عليا ال يضع عقبة ن ممارسة سلطة أوذهب مجلس الدولة ب ،مام القضاءأ
وحدد الحكم نوعين من ، وعلى وجه الخصوص العمدة ،مام تدخل السلطات المحليةأ

الشغب  بإثارةي تهديد أ ،بوجود تهديد مادي خطير للنظامي السبب التقليد ،سباباأل
والمظاهرات المصحوبة بالعنف، وهذا يدخل في نطاق سلطات الهيئات المحلية المسؤولة عن 

ن سلطات الضبط المحلية تدخلت إخالقي فما السبب األأعناه المادي، النظام العام بم
  .(5)الثقافية قليماإل بيئةتتعلق ب ألسباب

                                                           
(1)  

 .38ص المرجع السابق،  ،-دراسة مقارنة  -النظرية العامة للقرارات اإلدارية سليمان محمد الطماوي، 
(2) 

عمار عوابدي،
 

والتوزيع،  والنشر للطباعة هومة ، داراإلداري العامة والقانون اإلدارة علم بين اإلدارية القرارات نظرية

 .26-23، ص 2005الجزائر،
(3)

منشأة المعارف، ، القرار اإلداري في الفقه وقضاء مجلس الدولةأوجه الطعن بإلغاء عبد المنعم خليفة، عبد العزيز  

 .47،46 ص، 2004اإلسكندرية، مصر، 
(4)

 ،هميتهاأالمصنفة حسب  المنشآتتخضع : "أن تنص على، السابق، المرجع 10 -03قانون رقم: المن  ،19المادة  

 . "بالبيئة والوزير المعني... لترخيص من الوزير المكلف ،المضار التي تنجز عن استغاللهاو أ ،خطاروحسب األ
(5) 

 .54، المرجع السابق، ص داري وأثره على الحريات العامةالضبط اإلانسيغة فيصل، 
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 الثاني الفرع

 عيب مخالفة القانون

وهو موضوع بحثنا في  ،يطلق على عيب مخالفة القانون بمعناه الضيق عيب المحل 
هذا المجال، أما عيب مخالفة القانون بمعناه الواسع فيشمل عيوب القرار اإلداري كافة، عيب 

 .(1)بالسلطةوعيب االنحراف  ،االختصاص والشكل والسبب

وبمعنى  ،يكون القرار اإلداري معيبا  في فحواه أو مضمونهيقصد بعيب المحل أن و  
أيا   ،أو مخالف للقانون ،آخر أن يكون األثر القانوني المترتب على القرار اإلداري غير جائز

يتناقض مع الدستور  فأي تصرف إداري فردي أو تنظيمي ،كان مصدره كأن يكون دستوريا  
    .(2)إال إذا كان هذا الفعل ال يخالف أحكام القانون ،من المرجح أن يكون محال للطعن

لم نشهد  ،لقرارات اإلدارة البيئية في القضاء اإلداري الجزائري بطالاإل لدعوىفبالنسبة  
هذا المجال، لذلك نستشهد ببعض األحكام القضائية لدول أخرى لتوضيح حكاما في بعد أ

 ،لمملكة العربية السعوديةلاإلداري  كالقضاءبعض األحكام لشير ونبطال، تطبيقات دعوى اإل
ي طاِلب فيها المدعي بإلزام المدَعى عليه بنقل )حوش( أغنامه إلى موضٍع بعيد  دعوىنجد ف

من محكمة  5/2/2001 بتاريخ: 12/1 :رقمقد صدر فيها حكم تحت عن دار المراعي، و 
 الصادر بتاريخ: 917 :رقمتحت حوطة سدير، والمؤيَّد من محكمة التمييز بالرياض 

بأن المدَعى عليه قد اتَّخذ بجوار داِره  أحدهموقائع الدعوى بادِّعاء  تتلخَّصو  ،3/3/2001
، بما ال يزيد عن خمسة أمتار حوش ا ألغنامه، وأن هذه األغنام سبَّبت ضرر ا عليه من جهة

ورواحها، كما سببت رائحة َرْوِثها وسماِدها، وما ت طيره من الغبار في غدوِّها  إضافة إلى
من بعِضها إلى بيت المدعي، كما كانت هذه األغنام سبب ا  ،تكاثر الحشرات من ذباب وغيره

                                                           
(1) 

مجلة المنتدى القانوني، قسم الكفاءة المهنية للمحاماة،  ،(-حاالت تجاوز السلطة  -)عيوب القرار اإلداري هنية احميد، 

 .53، ص 2008، مارس  05كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، العدد 
(2) 

Vincent Rebeyrol , L’affirmation d’un  "Droit à l’environnement"  et la réparation des 

dommages environnementaux, édition ALPHA, Liban, 2010,p 43 .  
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في إثارة حساسية الربو لبعض أفراد العائلة، وأنهى المدعي دعواه بمطالبته إبعاَد األغنام عن 
  .(1)داره بما يزيل ضررها

 :جاء فيهاوقد األسباب،  االقضية بحكم مبيَّنهذه فصل القاضي في و  

لثبوت ضرر هذه األغنام على المدعي حسب إفادة البلدية؛ ِلما في ذلك من روائح وغبار 
ناتج عن هذه األغنام، وألن هذا الوضع مخالٌف لألنظمة وتعليمات صحة البيئة، وأيَّد ذلك 

ر القاضي حكمه بقوله: لذا فقد حكم بإل ،قرار  الخبرة بمحكمة المجمعة زام المدَعى عليه وقرَّ
عن موقعه الحالي؛ بحيث يزول الضرر،  ابعيد ،بإبعاد ونقل أغنامه وأحواشه إلى مكان آخر

 .(2)وبهذا انتهت الدعوى

حدى بالمملكة العربية السعودية ضد إ دعوى مقامة من بعض أعيان قبائليضا نجد أو  
تظل مهم من تخصيص مرمى النفايات في أعلى الوادي الذي  المجمع القروي... حول بلديات

في القضية  ،1995لعام  35/د/ف/6، الصادر فيها الحكم رقم "العاديةبلدية "يصب  في بئر 
 .(3)من ديوان المظالم بالرياض 1995/ق لعام 106/1رقم 

                                                           
(1) 

: الموقع االلكتروني، جهود القضاء السعودي في إنماء الفقه البيئيالشيخ عبدهللا بن محمد بن سعد آل خنين، 

http://www.alukah.net ،2014/ 07/ 12تاريخ االطالع :  ،13/4/2014  :تاريخ اإلضافة. 
(2) 

 المرجع نفسه.
(3) 

بطلِب إلغاء قرار بلدية المجمع  ،تتلخَّص وقائع هذه القضية في أن عدًدا من األشخاص أقاموا دعواهم نيابةً عن قبائل

سبق للشرب لسكان البلدة والمسماة "العادية"، لِما يُسبِّبُه ذلك من ضرر لهم، وقد  الوحيدوفوق البئر  لقروي... بتعيين مكان ا

مع ما  ،عامتخصيص مرمى لكل قرية في األرض المجاورة لها، إال أن المجمع اختار هذا الموقع كمرمى لأن صدر خطاب 

ثها النفايات يسببه هذا االختيار من أضرار بأهالي المنطقة؛ لتعرضهم لألمراض الوبائية بسبب  .شرب الماء التي تلوِّ

 :األسباب والحكم

بناًء على ما تقدَّم من الدعوى  :لقد فصلِت الدائرةُ المختصة في ديوان المظالم في القضية بحكم مبيَّن األسباب، جاء فيها

مجمع القروي... أعلى واإلجابة، يتبيَّن أن المدعي يطعن في القرار المتضمن جعل مرمى قمامة ونفايات القرى التابعة لل

، 1236 :حيث تضمَّن خطاب فضيلة قاضي... رقم، لوادي الذي يصب في البئر المسماة العادية؛ لما يسببه من أضرارا

حيث شخص إلى الموقع ومعه عضَوا هيئِة النظر بالمحكمة )أهل  -، المبني على استخالف الدائرة له 25/5/1995وتاريخ 

ر البئر من وجود المرمى في رأس الوادي الذي يمر بها،  - ِعيالخبرة( ورئيُس المجمع والمدَّ  أنه قد ظهر جلي ًا تضرُّ

أن مؤدَّى ما تقدَّم أن قرار تحديد موقع مرمى النفايات  وبما .والمسافة بينهما قريبة، وأن تضرر السكان المجاورين محتمل

التابع للمجمع القروي... في الموقع محل النزاع، وإن كان هدفه التخلص من نفايات القرى المجاورة جميعها، حماية للصحة 

تلويث البئر التي تُسقَى منها العامة، إال أنه في ذات الوقت يُلِحق ضرًرا جسيًما بأعداٍد غير محددة من األفراد، بتسبُّبه في 

عدد كبير من أصحاب سيارات نقل الماء إلى األماكن المجاورة، وحرمانهم من مائها وإفسادها عليهم، وكذلك حرمان 

األهالي من ُسْقيا بهائمهم من الحوض المجاور لها، فإنه بالتالي يكون قراًرا غير سليم مستوجَب اإللغاء؛ ألن سند مشروعية 

لقرار هو استهداف المصلحة العامة، والمصلحة العامة تتأذى من تحقيق صالح البعض على حساب البعض اآلخر، مثل هذا ا

خاصة إذا تساوت الحقوق في أهميتها واعتبارها، إذ إن الضرَر الثابت واقع على مصدر المياه للكثير من أهالي المنطقة، 

  =  ما دفعت به الُمدَعى عليها من أن اللجان انتهت إلى عدم تضرروال ينال من ذلك  .والضرر يزال حسبما هو مقرر شرًعا

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
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ارة دعوى مقامة من المدعي ضد وز  مامهنجد القضاء السعودي رفعت أ يضاأكما نجد  
يوم األحد الصادر بتاريخ: ، 1/5/د/42 :الصادر فيها الحكم رقمو  ،الزراعة والمياه

 ،1997/ق لعام 362/1 :من ديوان المظالم بالرياض في القضية رقم 27/12/1997
لصادر عن وزارة الزراعة تتلخَّص وقائع هذه الدعوى بادِّعاء المدعي أنه بناء  على التصريح ا

ى األرض هـ، فقد أنشأ مزرعة للدواجن عل28/81975/ تاريخ: في 1904 :رقموالمياه 
في منطقة...، والمبيَّن حد ها ومساحتها بموجب صك التمليك المملوكة له قرب بلدة...

الصادر عن كتابة عدل...، إال أنه فوجئ بقرار صادر عن وزارة الزراعة والمياه، يتضمَّن 
بدون مسوِّغ شرعي، وأنهى المدعي مطالبته الحكَم بإلغاء األمر بإغالق مزرعته المشار إليها 
 .(1)قرار وزارة الزراعة والمياه المشار إليه

                                                                                                                                                                                     

ر البئر من المرمي، وهو ما يتعيَّن االعتداد =   البئر من الموقع؛ إذ إن معاينة فضيلة قاضي... ومعه أهل الخبرة أثبتَت تضرُّ

 وجه للقول بأن أي موقع آخر سيَنَشأُ به؛ لصدروه من جهة قضائية محايدة، وبحضور ممثِّل عن الجهة المدَعى عليها، كما ال

تِها األساس في المحافظة على  عنه ضرٌر بوجه أو بآخر؛ ألن األضرار تتفاوت، وعلى الجهة صاحبِة القرار مراعاةُ مهمَّ

صحة المواطنين، وتأمين حقهم في الحصول على مقومات الحياة في أمان، وتجنُّب ما يلحق الضرر بهم، تطبيقًا للقاعدة 

ن تحديَد موقع مرمى نفايات... في  :فلهذه األسباب .(رعية: )ال ضرر وال ضرارالش حكمِت الدائرةُ: بإلغاء القرار المتضمِّ

  .الموقع الحالي أعلى الوادي الذي يمر بها ويصب في البئر المسماة العادية

 المرجع السابق .، عبدهللا بن محمد بن سعد آل خنينالشيخ أنظر لـ: 
(1) 

وبما أن الثابت من األوراق أن  :فصلِت الدائرةُ المختصة في القضية بحكم مبيَّن األسباب، جاء فيها :والحكم األسباب

ة شكوى األهالي من الروائح التي  ة للنظر في شكاوى أهالي... قد انتهت إلى صحَّ اللجان المشكلة من قِبَل الجهات المختصَّ

أوصت تلك اللجان بإزالة تلك الحظائر بما يتَّفُِق مع الفقرة الثالثة من الشروط تنتُج من حظائر الدواجن التابعة للمدِعي، و

/ص في 352/3الفنية لمشاريع الدواجن الصادرة من شعبة اإلنتاج الحيواني والدواجن المبلغة بتعميم وزارة الزراعة رقم 

نة وجوَب تقديم خطاب من إدارة تخطيِط المدن أو البلدية، 1404 يوضح فيه بأن الموقع المقترح إلقامة هـ، والمتضمِّ

 .المشروع خارج نطاق المدينة والتوسع المستقبلي لفترة ال تقل عن عشر سنوات

يتَّضُح منه أن أهالي  -محل الدعوى  -كما أنه باالطِّالع على مخطَّط قطع األراضي السكنية المحيط بحظائر الدواجن 

رين قد أقاموا مساكنهم بناًء على مخ طَّط سكني معتَمٍد من قِبَل الجهات المختصة، كما أن بعض هذه الحظائر متداخلةٌ المتضرِّ

قد أصدرت  -المدَعى عليها  -وبما أن الوزارة  .م20مع القطع السكنية، وبعضها ال يفصلُه عنها سوى شارٍع عرُضه 

رته اللجان المشار إليها، والتي تُثبُِت  وجوَد أضرار تلَحُق بالسكَّان المجاورين للحظائر قراَرها محلَّ الطعِن بناًء على ما قرَّ

اء انبعاث الروائح الكريهة من تلك الحظائر الضرر يُزال"، كما نص الفقهاء "وبما أن القاعدة الفقهية تنصُّ على أن  .من جرَّ

ة على جواز إزالة الضرر األشد بالضرر األخف، وعلى لزوم دفع الضرر العامِّ بالضرر الخاص، وأن المصلح ة العامَّ

مقدَّمة على المصلحة الخاصة؛ ذلك ألن الضرر الخاص ال يكون في حجم الضرر العام، سواء من حيث عدد المتضررين 

أو في جسامة الضرر، ومن هذا الباب أيًضا القاعدة الفقهية التي تنص على أن "درء المفاسد أولى من جلب المصالح"؛ ولذا 

م دفُع المفسدة غالبًا، وهذا كله يأتي انسجاًما مع مقاصد الشريعة اإلسالمية التي تدور فإنها إذا تعاَرض مفسدةٌ ومصلحة،  قُدِّ

 حول درء المفاسد وجلب المصالح، وال شك في أن ما يلَحُق األهالَي من ضرٍر عامٍّ يتعلَّق بالصحة العامة للمواطنين، ال 

ه من ربح، نتيجةً إلغالق تلك الحظائر، ال سيما إذا ما أخذنا بعيِن يُقاَرُن بما قد يحُصُل للمدِعي من ضرر يتمثَّل فيما يفوت

ة تزيد عن عشرين عاًما، كما أنه سوف يستفيد من ارتفاع قيمة أرض المشروع  االعتبار أن المدعي قد استغلَّ المشروع مدَّ

رت إ غالق الحظائر؛ بحيث جعلت ذلك لدخولِها في النطاق العمراني، باإلضافة إلى أن الوزارة راعت حال المدعي حين قرَّ

بإلزام  -المدَعى عليها  -على مراحل زمنية متفاوتة، وليس دفعة واحدة مراعاةً لرفع الضرر عنه؛ ولذا فإن قرار الوزارة 

يكون قد صدر موافقًا للقواعد الشرعية والنظم المرعية، مما يتعيَّن معه  -محلِّ الدعوى  -المدعي بإغالق حظائر الدواجن 

وال ينال من ذلك ما ذكره  .ضاء برفض طلب المدعي إلغاَء القرار المطعون فيه؛ لعدم قيام هذا الطلب على أساس سليمالق

 =المدعي قد المدعي من أنه هو األسبق في إقامة مشروعه، وأن األهالي هم الذين نزلوا عليه وجاوروه باختيارهم؛ كما أن
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اضي بحق سلطات الضبط كذلك حكم المحكمة اإلدارية العليا المصرية القنجد و  
تتعلق بحظر تشغيل المطاحن ليال متى ما  ،ن تصدر قرارات تنظيمية عامةأاإلداري في 

ات للحفاظ على بيئة حيث تتخذ إجراء ،ها في مثل هذا الوقت ضررا للسكانترتب على تشغيل
 .(1)و مقللة للتلوث الذي تسببه الضوضاءأنظيفة خالية 

 الفرع الثالث

 السلطةب نحرافال اعيب 

سلطتها لغرض مغاير، لذلك يكون االنحراف بالسلطة عندما تستعمل هيئة إدارية  
ا تحقيق الغايات داري وسيلة يهدف منهالقرار اإل، فاألصل أن (2)الذي منحت ألجله السلطة

ذا انحرف عن ذلك  ،القانونخصصها له و غاية أ ،هداف والمصالح العامة للمجتمعواأل وا 
 أصبح مشوبا بعيب االنحراف في استعمال السلطة.

، التي يقوم فيها القاضي وفي مجال دعوى اإلبطال اء اإلداري الجزائريففي القض 
، نجد بعض القضايا خصوصا  في انفراديةبرقابة مشروعية القرار الذي اتخذته اإلدارة بصفة 

إلى نشير في هذا الصدد ناء في مجال التهيئة والتعمير، رقابة القاضي على تسليم رخصة الب

                                                                                                                                                                                     

المختصة، فإن األهالي كذلك أقاموا مساكنهم بموجب مخطَّط معتَمٍد من  أقام مشروعه بموجب ترخيص صادر من الجهة=  

قِبَل جهة االختصاص، كما أن هذه التراخيص بطبيعتها ال تعطي أصحابَها الحق المطلق في االستمرار في مزاولة نشاطهم 

ث مناسبة االستمرار في دون قيد أو شرط، بل االستمرار في النشاط مرتبطٌ بالظروف المحيطة، وما تؤول إليه من حي

على أنه  -المشار إليها  -( من الشروط الفنية لمشاريع الدواجن 3النشاط أو عدمه لتغيُّر الظروف؛ ولذا فقد نصت الفقرة )

ع المستقبلي لفترة ال تقل عن عشر سنوات، وهذا يؤيِّد حقَّ  يجب أن يكون موقع المشروع خارج نطاق المدينة والتوسُّ

دة النظر في التراخيص الممنوحة كلما دعت الحاجة لذلك، بسبب تغير الظروف المحيطة، أو استجدَّ في الوزارة في إعا

ة فيما أورده المدِعي من استشهادات فقهيٍة  األمر ما يستدعي العدول عن االستمرار في منح تلك التراخيص، كما أنه ال حجَّ

عها ولم تصادف محلها؛ ألن ما ذكره متعلِّق في حال كون في مذكِّرته؛ ألن تلك االستشهادات قد وردت في غير موض

ا، أو اختالف حكم الضرر، فقد  ا، وفي حال تساوي حجِم الضرر، أما في حال كون الضرر عام ً ا وليس عام ً الضرر خاص ً

مقامة ضد وزارة بديوان المظالم برفض دعوى المدعي اللكل ما تقدم حكمِت الدائرة... .أشارت الدائرةُ إلى حكِمه فيما تقدم

  .الزراعة والمياه

  المرجع السابق .الشيخ عبدهللا بن محمد بن سعد آل خنين، : ـنظر لأ
(1)
 .245، 244ص المرجع السابق، ، فعارف صالح مخل 
(2)
 .191ص ، المرجع السابق، المنازعات اإلدارية، أحمد محيو 
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ومعاينة البناء الذي من شأنه أن يلحق خطورة  ،قرار المحكمة العليا القاضي بضرورة فحص
 .1))أو األمن العام لرفض إعطاء رخصة البناء ،بالصحة العامة

 الفرع الرابع

 عيب السبب

أو قانونية بعيدة عن رجل ركن السبب في القرار اإلداري بأنه : "حال واقعية يقصد ب 
 .(2)يتدخل وأن يتخذ قرارا  ما"فتوحي له بأنه يستطيع أن  ،، ومستقلة عن إرادتهاإلدارة

ويأخذ عيب السبب الذي يشكل وجها إللغاء القرار اإلداري في حالة انعدام الوجود  
القاضي اإلداري القرار لعدم مشروعية السبب بانعدامه، أو وجود فيرفض  المادي للوقائع،

مدى مالئمة مراقبة خطأ في التكييف القانوني للواقعة، وعدم صحتها، ووصل األمر إلى 
 .(3)الوقائع وتناسبها مع مضمون القرار

ونظرا لعدم تمكننا من أمثلة عن قرارات إدارية بيئية تم الطعن فيها باإلبطال أمام  
القضاء اإلداري الجزائري، سنحاول من باب التوضيح االستعانة ببعض القضايا المنشورة في 

في ادِّعاء المدِعي بأحد أراضي  هاوقائعتتلخَّص دعوى قضائية  بعض الدول، ومن ذلك نجد
ا زراعيًّا إلنتاج الخضاِر بنظام البيوت  ه ترخيص  المملكة العربية السعودية بأنه قد سبق منح 
المحمية، وكان المشروع يعتمد  عند إنشائه على المياه المستخرجة من اآلبار الموجودة 

لما طرأ عليها من مروِر مياه فائض بالمزرعة، إال أن المياه أصبحت غيَر صالحة للزراعة؛ 
محطة التنقية؛ مما كان سبب ا في تغيير الماء باألمالح وغيرها، ولم ت ْجِد فيه المعالجة بمكائن 
ا على تعميق اآلبار إلى تسعمائة  التحلية، وقد طلب من وزارة الزراعة والمياه ترخيص 

                                                           
(1) 

قضية السيد أ.ر ضد رئيس دائرة بئر مراد رايس. قضية  11/07/1981بتاريخ  22236قرار المحكمة العليا رقم 

ديوان المطبوعات الجامعية.  1986منشورة في مجلة اإلجتهاد القضائي) قرارات المجلس األعلى( سلسلة قضائية 

 .199-196ص
(2) 

 . 200، ص المرجع السابق، اإلداريةالنظرية العامة للقرارات ، لطماويسليمان محمد ا
(3) 

ص ، 2009 الجزائر، عنابة، الحجار، والتوزيع، للنشر العلوم دار اإلدارية، المنازعات في الوسيط، محمد صغير بعلي

178،177 . 
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بته الحكم على وزارة الزراعة وأنهى المدِعي دعواه بمطال وخمسين متر ا، إال أنها رفضت
بالسماح له بحفر آبار عميقة في نفس موقع المزرعة للحصول على المياه الصالحة  ،والمياه

للزراعة، أو إعطائه ماء  مكرر ا والذي يمر بجوار المزرعة واحتسابه بالسعر المناسب، أو 
قية من مزرعته، أو تعويضه عن الخسائر التي لحقته من جرَّاء مرور فائض مياه محطة التن

ومن حيث طلب المدعي ، أن تقوم وزارة الزراعة باستالم المزرعة وتعويضه عن قيمتها
السماَح له بحفر بئر عميقة، فإنه ولما كانت المادة الثامنة فقرة )أ( من نظام المحافظة على 

تنص  على أن  24/8/1980 بتاريخ: ،34م/  :مصادر المياه والصادر بالمرسوم الملكي رقم
المحافظة على مصادر المياه، وتنظيم طرق االنتفاع بها، من اختصاص وزارة الزراعة 
والمياه، وعليها في سبيل ذلك وضع  القواعد واإلجراءات الالزمة للمحافظة على مصادر 
المياه وحمايتها من التلو ث، وعلى ذلك فإن هذه المادة أعطت الوزارة حقَّ وضع اإلجراءات 

لضوابط التي تراها مناسبة للمحافظة على مصادر المياه من التلوث، والتي منها منع حفر وا
إذا رأت الوزارة أن هذا العمل قد يؤدي إلى تلوث مصادر  ،أو بأعماق محدَّدة ،اآلبار قطعيًّا

وعلى ذلك فإن طلب المدِعي أن تقوم الوزارة باستالم المزرعة وتعويضه عن قيمتها ال  ،المياه
 .(1)كن تحقيقه؛ ألنه ال يقوم على سند صحيحيم

 الفرع الخامس
 عيب الشكل واإلجراءات

 ها تخاذالتي يجب ا لإلجراءاتن يتم وفقا أ ،داريالشكل في القرار اإلاحترام يقصد ب 

ويمكن الدفع بعيب الشكل ، (2)وعلى الشكل الخارجي الذي نص عليه القانون ،صدورهقبل  
 .  (3)و الشكليات المتطلبة قانوناأجراءات داري دون احترام اإلذن كلما صدر القرار اإلإ

                                                           
(1)

  المرجع السابق .، الشيخ عبدهللا بن محمد بن سعد آل خنين 
(2) 

 .191، المرجع السابق، ص داريةالمنازعات اإلفي  الوسيطمحمد الصغير بعلي، 
(3) 

، ص 2005، دار العلوم للنشر والتوزيع، الحجار، عنابة، الجزائر، داريةالمنازعات اإلالوجيز في محمد الصغير بعلي،  

172 . 

http://www.alukah.net/authors/view/home/4179/
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من صوره أن ف ،أي المظهر الخارجي له ،أما ما يتعلق بشكل القرار في حد ذاته 
ن أحيانا  ذكر حيث يشترط  القانو  ،يكون مكتوبا ، ومن صوره أيضا  تسبيب القرارات اإلدارية

 ،يترتب على إغفاله بطالن القرار اإلداري ، وعندئذ يصبح جوهريا  هسبب القرار في صلب
 ،وذلك بنقل عبء اإلثبات على اإلدارة ،فرادف من التسبيب هو حماية وضمانة لألوالهد

 (1) . خالفا  للمبدأ الذي مفاده أن اإلدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها

متعددة دارية ن تسبق بعض القرارات اإلأجراءات القانونية التي يجب اإلن ونشير بأ 
قبل االقدام على اتخاذ دارة اتباعها مجموع العمليات التي يجب على اإل وتعني ،ومتنوعة
تأخذ عدة صور كاالستشارة، االقتراح، التقرير المسبق، أو االجراء المعتمد ، و (2) ةدار القرار اإل

اري دللقاضي اإل في حق الدفاع، كلها تترتب قبل اتخاذ القرار اإلداري، واختراقها يسمح
 (3) .هباتخاذها كوجه إلبطال

إذا  ،فع دعواه للتعويضمن حقه ر بطال في دعوى اإل الشأنصاحب  أن ننوه هنا 
كان ذا ا  و ، (4)المقضي فيه الشيءبطال الذي يتميز بقوة امتنعت اإلدارة عن تنفيذ حكم اإل

تنفيذ حكم  تأجيلدارة من وكيل الجمهورية أو لم تطلب اإل ،االمتناع ال مبرر قانوني له
، والتعويض يشمل حتى (5)ئها مهلة لكي ال يحصل خلل بعملهاعطاوا   ،القضاء اإلداري

بغض النظر عن أي  ،المستفيد من الحكمعن تنفيذ قراراتها لمساس ذلك بمصالح  التأخر
 .(6)ساس تقام فيه الدعوىأ

 

                                                           
(1) 

 .192، 191، المرجع السابق، صداريةالمنازعات اإلفي  الوسيطمحمد الصغير بعلي، 
(2) 

 . 51 هنية احميد، المرجع السابق، ص
(3) 

 .191-189، المرجع السابق، ص داريةالمنازعات اإلفي  الوسيطمحمد الصغير بعلي، 
(4)
، حيث ورد فيها:" على كل أجهزة 1996من التعديل الدستوري لسنة  145مبدأ دستوري منصوص عليه في المادة  هو 

 الدولة المختصة أن تقوم في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع الظروف بتنفيذ أحكام القضاء".
(5)

دى القانوني، كلية الحقوق والعلوم ، مجلة المنت(داري بين الواقع والقانونتنفيذ قرارات القضاء اإلحسين فريجة،) 

 .126، ص 2007، جوان 04السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، العدد 
(6)
، مجلة العلوم االنسانية، كلية وسائل إجبار اإلدارة على تنفيذ أحكام القضاء في التشريع الجزائري(عزري الزين،)  

 .120، ص 2010، نوفمبر20بسكرة، الجزائر، العدد الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، 
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 نيالمبحث الثا

 ضرار البيئيةدعوى المسؤولية اإلدارية عن ال

حيث  ،كافة األنظمة القانونية القديمةفي  ةالمسؤولية اإلدارياالعتراف ب تم رفض 
مسؤولية عن األضرار ال فض تحميل الدولة وممثليهاتر  ت الجهات المعنية بالقضاءكان

: " الملك ال يسيء ملك ال يخطئ حسب القاعدة القديمةال اعتبارمنذ  ،الناجمة عن نشاطها
 .(1)صنيعا "

نتيجة مخالفة التزام ال يدخل في  ،المسؤولية حسب مجالها أو إطارهايختلف مفهوم و   
ن المسؤولية هي إف ،(2)من القانون المدني الجزائري 124نطاق القانــون، وعمال بالمادة 

ينظر إليه ، و الذي يقع نهائيا على عاتق شخص بتعويض ضرر أصاب شخص آخر االلتزام
التعويض جزاء تحكم به  العبء، وبذلك يكونعلى أنه هو الشخص الذي يجب أن يتحمل 

تسبب شخصا كان المأ سواء   ،ضرر للغيربفعله لمحاكم المتخصصة على كل من تسبب ا
  .(3)و شخصا معنوياأ ،طبيعيا

 في ةتسببالم ماديةال خطاءعوض عن األتفي مجال وقاية البيئة دارية فالمسؤولية اإل 
دارة مسؤولية اإلأساس لذلك نتطرق إلى  ،هاعناصر تمس ب مخاطرل إحداثهاو أ بها، ضراراإل

 دارية لحماية البيئةظرية الخطأ في مجال المسؤولية اإلتطبيق نبعن األضرار البيئية،  البيئية
 دارية لحماية البيئةفي مجال المسؤولية اإل المخاطرتطبيق نظرية ، و ول()المطلب األ

 كل ذلك نحوبيئي في ) مطلب ثالث(، ثم طريقة التعويض عن الضرر ال)المطلب الثاني(، 
 ي:اآلتالتفصيل 

 

                                                           
(1)
 .207، المرجع السابق، ص المنازعات اإلداريةأحمد محيو،  
(2)
، 58-75 :لألمر رقم، المعدل والمتمم  2005 اوت 20مؤرخ في: ، ال10-05 :القانون رقم، من 35المادة نص عدلت ب 

 . 2005 اوت 26 ، الصادرة في: 44 العدد ،رج ، المدنيوالمتضمن القانون ، 1975سبتمبر  26المؤرخ في: 
(3)

 .341ص  عارف صالح مخلف، المرجع السابق،
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 المطلب الول

 حماية البيئةعن دارية خطأ في مجال المسؤولية اإلتطبيق نظرية ال

وزع بين كما تلعب اإلدارة البيئية دورا مهما في مجال حماية البيئة كما رأينا سلفا،  
 ضبطيةالوآليات  التخطيط البيئي،بع في ذلك أساليب تالجانب الوقائي والعالجي، وي  

فيما يخص مشروعية  ،داريعني عدم خضوعها لرقابة القضاء اإلال ت ،أهمية ذلكاإلدارية، و 
 دارية التي تلزم بها كل المخالفين لقراراتها،ءاتها اإلو جزا، أقراراتها السابقة عن وقوع الضرر

 التي قد تنجم عن تلك القرارات. ومن خاللها تتحمل مسؤولية األضرار

 ،الخطأ :ثالثة أركان أساسية وهي والمعلوم أن المسؤولية الخطئية تقوم على  
 ،لقيام المسؤولية المدنية كأساس الخطأويجدر بنا التنبه لفكرة  ،والعالقة السببية ،والضرر

لبيئية اإلدارة ا نأاإلدارية البيئية، على اعتبار  كشرط لقيام المسؤولية الخطأوخلطه مع 
عبئ التعويض عن الضرر الناتج  وهاموظفيتحمل وال  ،الخطأكشخص معنوي ال يرتكب 

، وعليه سنحاول أن نفصل في المسؤولية اإلدارية المبنية على أساس الخطأ، معتمدين عنه
 :التاليكل ذلك على النحو و على أركانها، 

 الفرع الول

 ركن الخطأ المرفقي

كجهة تسعى للتوفيق  باإلدارةدارية االعتبارات الخاصة المسؤولية اإلتراعي قواعد  
ئة نظيفة، وهذا ما جعل والحق العام في العيش ببي ،لألفرادبين الحقوق الخاصة الممنوحة 

ووضح عدة صور لهذا  ،المرفقيالخطأ و  ،الشخصي الخطأداري يفصل بين اإل القضاء
 :ا يليه من خالل محيوضبدورنا نحاول تخير، و األ
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 والأ

 المرفقي معنى الخطأ

الخطأ المصلحي أو الوظيفي هو الخطأ الذي يشكل إخالال بالتزامات وواجبات قانونية  
عقد ويقيم وي ،الذي ينسب ويسند إلى المرفق ذاته ،سابقة عن طريق التقصير واإلهمال

لجهة القضاء اإلداري في النظم  ،ختصاص بالفصل والنظر فيهويكون اال ،المسؤولية اإلدارية
 .(1)القانونية ذات النظام القضائي اإلداري

في  تتمثل هذه المعاييرو  ،الخطأبين نوعي  تمعايير فقهية ميز ظهرت عدة و  
 :(2)التالي

ذا كان الفعل إالخطأ يعتبر شخصيا  فإنهذا المعيار وفقا ل: المعيار الشخصي -1
، أما (3)نسان وضعفه وشهواتهيكشف عن عدم تبصر اإل ،بطابع شخصي الضار مصبوغا

  .ذا كان الفعل الضار لم يسبغ بهذا الطابع فالخطأ يكون مرفقياإ
داري المسألة على الغاية من التصرف اإلوهو معيار يبني  : المعيار الغائي -2

دارة ويدخل في بها اإلهداف المكلفة ستهدف الموظف تحقيق أحد األافمتى الخاطئ، 
أما أذا تصرف الموظف بقصد  ،فأن الخطأ الواقع منه يعتبر خطأ مرفقيا ،داريةوظيفتها اإل

وبقصد اشباع  ،داريةوال عالقة لها بالوظيفة اإل ،دارةيق أغراض ال عالقة لها بأهداف اإلتحق
  .(4)رغبة خاصة فأن الخطأ الواقع منه يعتبر خطأ شخصيا

                                                           
(1)

 .189، المرجع السابق، ص النظرية العامة للمنازعات اإلدارية في النظام القضائي الجزائريعمار عوابدي،  
(2) 

 .10،11، ص 2001جامعية، بن عكنون، الجزائر، ، ديوان المطبوعات الداريةقانون المسؤولية اإلرشيد خلوفي، 
(3) 

الكتاب الثاني، دار الفكر العربي،  القضاء اإلداري) قضاء التعويض وطرق الطعن في األحكام(،سليمان محمد الطماوي، 

 . 108، ص 1996القاهرة، مصر، 
(4)

 .110 -108 ، صالمرجع نفسه 
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ين الخطأ المنفصل انفصاال ماديا عن : يميز هذا المعيار ب المعيار الوظيفي -3
مكن فصله ماديا عن هذه الواجبات والخطأ الذي ال ي ،خطأ شخصيا يعتبر واجبات الوظيفة

 . (1)خطأ مرفقيا يعتبر
 ،بين الخطأ العادي والخطأ الجسيم : يميز هذا المعيارمعيار جسامة الخطأ -4

تقع تحت طائلة القانون لى حد ارتكاب جريمة إسيما يصل رتكب الموظف خطأ جاذا إف
ذا كان الخطأ ليس بهذه إأما  ،يسأل عنه هذا الموظف ،كان خطأه خطأ شخصيا ،الجنائي

  .(2)دارة التي يتبعها الموظفتسأل عنه اإل ،الجسامة فأنه يعد خطأ مرفقيا

خير من شأنه أن يؤدي هذا األ ،عمديالغير و جسامة الخطأ أما عن بساطة أ 
الشخصية أمام القاضي العادي، و يعرف هذا الخطأ على أنه غلطة فادحة مسؤولية العون 

 . (3)صلحة المرفق وليس لها باعث شخصيمستوحاة من مو  ،مرتكبة من طرف العون

 هوو  العام، عن المرفق كل ما يخرجهو الخطأ الشخصي ن أ القول يمكن مما سبق 
يقررها القانون  قد وواجبات قانونيةيرتكبه الموظف العام إخالال بالتزامات الخطأ الذي 

 .يرتب ويقيم مسؤوليته الشخصية ،افيكون الخطأ الشخصي للموظف العام خطأ مدني ،المدني

وقد يكون اإلخالل بااللتزامات والواجبات القانونية الوظيفية المقررة والمنظمة بواسطة  
يقيم مسؤولية  ،خطأ تأديبيافيكون الخطأ الشخصي للموظف العام هنا  ،قواعد القانون اإلداري

 .الموظف التأديبية

ويرتكب بقصد تحقيق  ،بينما الخطأ المرفقي هو الخطأ غير المطبوع بطابع شخصي  
فال يمكن فصل نشاط الموظف  ،أو بغية االنتقام ،دون غاية شخصية سواء ماليةعام غرض 

                                                           
(1)

 .226،225 ، ص، المرجع السابقاإلداريةالوسيط في المنازعات محمد الصغير بعلي،  
(2)  

 .205ص ،2002، دار العلوم للنشر والتوزيع، الحجار، عنابة، الوجيز في المنازعات اإلداريةبعلي محمد الصغير، 
(3)

االحكام العامة، منشورات معهد البحوث  ،القسم األول، المسؤولية المدنية في تقنيات البالد العربية، صسليمان مرق 

 .10ص  ، 1971والدراسات التابعة لجامعة الدول العربية، مطبعة الجيالوي ، القاهرة، مصر، 
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أن يعطي تقييما ال يستطيع القاضي النظر في الخطأ دون و  ،عن واجبات المرفق العام
 . (1)وتقام حيالها المسؤولية اإلدارية الخطئية للمرفق العام ،للمرفق العام

 ثانيا
 المرفقيصور الخطأ 

اتباعها للوقاية من كل نشاط تفعيل كل االحتياطات الواجب لى إ دارة البيئيةتسعى اإل 
سوء  و، أالتنظيمجراء وقائي جراء سوء إي أقد تخل بو ن على السالمة البيئية، مآغير 

ي ونفصل ف ،واجبها في الحفاظ على سالمة البيئة عرقلمما ي ،داريو الجمود اإلأالتسيير 
من ه، برز صور أبعدما نتعرف على  ،المجال البيئي وجه ومظاهر الخطأ المصلحي فيأ

 :خالل التالي

 :نشاطها الواقيأداء دارة في اإلتباطؤ  -1

أحدث الصور التي أقر فيها القضاء المطلوبة  الخدمة أداء في المرفق تباطؤعد ي 
كما أنها تعد خطوة أكثر لألمام لمصلحة  ،مسئولية الدولة بالتعويض عن الخطأ المرفقي

أو اإلمتناع عن  ،ن الدولة ال تسأل عن األضرار الناجمة عن سوء أداء الخدمةأذلك  ،األفراد
نما عن األضرار الناجمة عن البطء أو التأخي ،أدائها  .(2)ر في أداء الخدمة أكثر من الالزموا 

عمالها أضمان سالمتها من خالل قراراتها و دارة البيئية خدمات للبيئة لتقدم اإلوبذلك  
ي طرف يمس بالحق في البيئة أو أو مصنفة أ ،ةأوترتب جزاءات على كل منش ،داريةاإل
و أفراد المتضررين مرفقية تثير مسؤوليتها اتجاه األ خطاءألنظيفة، وهذا ما يدفعها الرتكاب ا

 .سالمة البيئة

 

                                                           
(1)

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع إدارة ومالية، كلية الضرر القابل للتعويض في المسؤولية اإلداريةصافية حميش،  

  .17، ص2012-2011خدة، الجزائر،  الحقوق، جامعة بن يوسف بن
(2) 

 .211 صالسابق،  ع، المرج2002، الوجيز في المنازعات اإلدارية، ليمحمد الصغير بع
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   :الوقائية داريةاإل القرارات دارةاإل اتخاذ عدم -2

أو  ،ية الزمةأو تدابير فرد ،إصدار قواعد عامةية ائقدارية الو القرارات اإل شملت 
البيئي، عن طريق من أجل ضمان المحافظة على استقرار النظام العام  ،مل على تنظيمتتش

 .لمختصة بالبيئةوالحدود على النشاط الفردي بمعية السلطة اإلدارية ا ،وضع القيود

جراء واقي للبيئة رغم حدوث وقائع تستلزم إي أدارة المختصة ورغم ذلك ال تتخذ اإل 
ركانها وهو الخطأ أحد وتحقيقا أل ،داريةالمسؤولية اإل إلثارةذلك، وهذا ما يعتبر سببا 

 .دارية الالزمة لوقاية البيئةتخاذ الجهات المختصة للقرارات اإلبعدم ا ،المرفقي

الالزمة لضمان حماية الصحة عدم اتخاذ اإلدارة االجراءات وعلى سبيل المثال  
الدفن في  ، فيما يخص التلوث الناجم عن الجثث بكل أنواعها، فلزم عليها اتخاذ إجراءالعامة

ويطبقون  ،ومعتمدين من الدولة ،ومن طرف أشخاص مدربين على ذلك ،أماكن مرخص بها
 .(1)كل التدابير لحفظ الصحة العامة

الضبط الخاص بالصيد الذي يهدف إلى الحفاظ على الحيوانات النادرة  أيضا 
وعدم اتخاذ  ،المفرط لصيد الحيوانات والطيور االستغاللويمنع  ،والمعرضة لخطر االنقراض

الصيد  يؤدي إلى تفشي ظاهرةلوسائل الصيد المرخص لها، االحتياطات واإلجراءات الالزمة 
التالي فقدان ثروة وب ،أنواع معّينة منها انقراضيؤدي إلى مما  ،أو الطيور ،المفرط للحيوانات

 .(2)وطنية

على  ،المجالهذا اما بعد في كالجزائر لم تصدر أحي ئية فأما االجتهادات القضا  
حد ساكنيها جراء ما كد على تعويض البلدة ألأحيث ، قره مجلس الدولة الفرنسيأما  عكس 

حد المساكن المستعملة من قبل أبعثة من يتمثل في الضوضاء المن ،صابه من تلوث سمعيأ
مام ألدرجة تعريض النظام العام للخطر معسكر للجيش في المدينة بشكل يزعج المجاورين، 

                                                           
(1)  

، 2003نان، ـــــــــلب بيروت، ، منشورات الحلبي الحقوقية،مبادئ وأحكام القانون اإلداريمحمد رفعت عبد الوهاب، 

 .234ص 
(2)  

،19المادة 
 
 .، المرجع السابق04/07رقم: قانون ال
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لمنع الضوضاء والحفاظ  ،اتخاذ السلطات المكلفة بحماية البيئة للتدابير المخولة لهاعدم 
  .(1)على السكينة العامة

ونتعرض  ،البيئة اتجاه واجبها حيال حماية البيئة لإلدارةتتعدد صور الموقف السلبي و  
 لذلك بنوع من التفصيل في التالي:

 :هابأعمال دارةعدم قيام اإل -أ 

و تقديم أ ،قليمها عن القيام بعملإختصة بالشؤون البيئية على مستوى دارة المتمتنع اإل 
، دارة عن كل ضرر ينجم عنهل اإلأتس ،امرفقي أي امتناع يشكل خطألوبة، و الخدمة المط

عدم ك، على المصلحة العامة هصحر  يدل على عدممانة أعدم قيام الموظف بواجباته بكل و 
دارة عن تقليم و امتناع اإلأقوط المارة فوق الطرق المرتفعة، سنشاء الحواجز الوقائية لمنع إ

وط فروعها على المركبات و المائية مما يؤدي لسقأ ،شجار المحاذية لجوانب الطرق البريةاأل
عامة لمنع تسرب  بأشغالدارة عن القيام و امتناع اإلأ، (2)بأضرارصابة ركابها ا  والسفن و 

 مخلفات الصناعة السائلة قبل معالجتها.

القاضي بأنه إذا لم تتخذ الجزائري، نشير إلى قرار المحكمة العليا  ويمكن أن    
الذي يعتبر أحد عناصر النظام العام  –السلطات العمومية أي إجراء وقائي لضمان األمن 

فإنها تكون مسؤولة عن التعويض، وذلك ، للغير التي تسبب أضرارا  و  ،حول األماكن -البيئي
 ،في قضية تتلخص وقائعها في سقوط طفلين في بركة مملوءة بمياه قذرة تسببت في وفاتهما

لم  ،وأثبت محضر المعاينة أن السلطات العمومية المتمثلة في رئيس المجلس الشعبي البلدي
سكنية يدت بنايات خاصة وأنه ش ،يتخذ أي إجراء وقائي لضمان األمن حول هذه البركة

 .(3)بقربها

                                                           
(1) 

 .535صالح مخلف، المرجع السابق، ص عارف 
(2) 

  . 451زنكة، المرجع السابق، ص اسماعيل نجم الدين  
(3 )

 ،56عدد ، النشرة القضاة، ضد بلدية تبسة "ق"قضية فربق  ،06/07/1999 :قرار بتاريخ ،12371 :قضية رقم

1999. 
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 :بالرقابة والتوجيه عدم قيام اإلدارة -ب

تتمتع اإلدارة بسلطات شتى من بينها الرقابة والتوجيه، ومن ثمة أي إخالل بها أو  
االمتناع عن القيام بمتطلبات الوظيفة الرقابية، عن كل مل يمس بالبيئة ويلحق ضررا 

 .(1)على أساس الخطأباألفراد، تثار المسؤولية اإلدارية 

 :اتهالواجب دارةسوء أداء اإل -3 

ولكن على  ،تسأل الدولة عن جبر الضرر إذا قامت اإلدارة بأداء الخدمة المطلوبة 
عمال اإليجابية ضرر لألفراد، ويدخل تحت هذه الطائفة جميع األ فيوجه سيء مما تسبب 

سواء  ،خطأ تسبب في اإلضرار بالغير دارة البيئية خدماتها، والمنطوية علىالتي تؤدي بها اإل
جراءاتها إالبلديات تنظيم سبيل المثال على نجد أو تصرفات قانونية، ف ،كانت أعماال مادية

أيضا تلبي ، (2)هاتي تقصير يرتب مسؤوليأو  ،مللوقاية من الحرائق التي تضر باألفراد وبيئته
 .، وتتحمل مسؤولية ذلك(3)شابههاالحاجات الجماعية في مجال جمع النفايات المنزلية وما 

 :يتتمثل فلسوء أداء المرفق البيئي، و وجه ونجد عدة أ 

 :اإلداريةقرارات السوء القيام ب  - أ

تقام و  ،ألفرادلسبب ضررا تو  ،حد أركانهاأدارية معيبة في اإلقرارات ال تصدر بعض 
قرارات غير اإلدارة البيئية المسؤولية اإلدارية، وفي المجال البيئي قد تصدر على أساسها 

ختصة بالبيئة الجهة اإلدارية الم إصداركمشروعة تضر بالبيئة على وجه الخصوص، 
لحين الكشف عن ملوثاتها  ،ة صناعية مؤثرة سلبا على سالمة البيئةألقرارات الغلق لمنش

                                                           
(1)  

 .454ص  المرجع السابق،، اسماعيل نجم الدين زنكة
(2)  

 .215ص  ،المرجع السابق دارية،المنازعات اإل، محيوحمد أ
(3)  

 ، المرجع السابق.01/19، من القانون رقم: 32 المادة
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دراسة لتقييم األثر  عدادإدون  ،و الترخيص بممارس نشاط مؤثر على البيئة سلباأ ،زالتهاا  و 
  .(1)، رغم النص عليها بمقتضى القانون المنظم لهاالبيئي للمشاريع المراد تشغيلها

 :عامسوء تسيير وتنظيم المرفق ال -ب 

يتفق الفقهاء على أن هناك مبادئ أساسية مشتركة ما بين مختلف المرافق العمومية  
 مبادئ أساسية هي: وقد تم تنظيمها في شكل ثالثة  ،تحكم تسيير هذه المرافق

طراد مبدأ استمرارية المرفق العام - بحيث تتولى المرافق العمومية القيام  ،بانتظام وا 
ن تراعي أوعالقته بالبيئة  ،وتؤمن حاجات عمومية ،بخدمات أساسية للمواطنين

بانتظام  فقمع تقديم الخدمات للمنتفعين بالمر  ،المبادئ بما ال يضر بسالمتها
طراد  .(2)وا 

 الذي يقضيهو امتداد للمبدأ العام العام، المرفق خدمات مبدأ المساواة أمام  -
  .(3)مساواة األفراد أمام القانونب
 ، فيعتبر هذا المبدأ من المبادئ العامة ،قابلية المرفق العام للتغيير والتعديل مبدأ -

للسلطة اإلدارية حق تعديل منح يبها من جانب الفقه والقضاء، فهو المسلم و 
بما يتناسب مع التطورات التي تمس  ،النظام القانوني الذي يحكم المرافق العامة

، وما يتناسب أيضا مع تطور حاجات (4)النشاطات المختلفة للمرافق العامة
 المنتفعين من خدمات المرفق العام.

 :العمل الرقابي والتوجيهي سوء -ج 

ضرار على أشخاص من األفيما يسببه  يشهد هذا النوع من صور الخطأ المرفقي سوء   
البيئة، لعدم تدخل اإلدارة المختصة بفرض الرقابة على أنشطتها من خالل السلطات 

                                                           
(1)  

 المرجع السابق. ،07/145المرسوم التنفيذي رقم: 
(2) 

 .204ص،  2006 متيجة للطباعة، الجزائر، ،03ط  ،الوجيز في القانون اإلداري ناصر لباد، 
(3) 

 .205ص، المرجع نفسه
(4) 

 .206ص، المرجع نفسه
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، وتفترض هذه الصورة قيام المرفق العام بعمل إيجابي، أي أداء الخدمة الممنوحة لها
  .(1)لكن بشكل سيئ ،المنوطة به

قرار الترخيص بمزاولة نشاط له عالقة بالبيئة من  جراءاتونذكر على سبيل المثال إ 
ثناء أو غير مباشر على سالمتها أ ،مباشر تأثيرو له أ ،حيث االستغالل لبعض مواردها

متى كان النشاط و  ،جراء دراسة تقييم األثر البيئيإه، فيمنح القرار بعد المرور على مزاولت
حينما تخل  مام القضاء اإلداريأما يجعل اإلدارة البيئية مسؤولة غير مضر بالبيئة، وهذا 

  . على كل نشاط مؤثر على البيئة واإلشراف التوجيه لبأعما

 مسؤولية الدولة العليا المحكمةمن خالل القضاء الجزائري  حملفي هذا الصدد و  
 المنشآت مديرية-، ةالمسيل والية مع أبرمالذي  ،بالمقاولالالحقة  والخسائر األضرار
 أشغال تنفيذ وأثناء مقطر، وادي على جسر إنجاز أجل من ،عمومية صفقة -القاعدية
 الذي المقاول وعتاد البناء لمواد أضرارا ذلك سبب ،الوادي من كبيرة فيضانات حدثت الجسر
 أن بحجة الخسائر تعويضه اإلدارة فرفضت المخصصة لألشغال، باألمكنة موضوعا كان

، غير أن الحكم وجده مستحقا للتعويض، البناء مواد وعلى عتاده على الحارس هو المقاول
  1983 /16/07: في المؤرخ، 17/83رقم:  المياه لقانون طبقا الدولة أن اعتبارعلى 
 ،المرتفعات وتسوية ،والحجز والمغايرة التنظيم بإنجاز الهيدوغرافية الشبكة مستوى على تقوم
 تحدثها التي األضرار مخاطر من وممتلكاتهم، صواألشخا الوطني االقتصاد حماية قصد
 يستحقه نإف وعليه، وهذا ما أسأت الوالية تنفيذه، مما عاد على المقاول بالضرر، المياه

 .(2)التعويض

التشريعات أن غير  ،ن التعويض يمس المتضرر المتمثل في المقاولالمالحظ هنا أو  
 ،ن تمنح التعويض للبيئة في حد ذاتها، من خالل ممثليها المطالبين بحقوقهاالبيئية، اآل

                                                           
(1) 

 .19، ص 2005مصر، اإلسكندرية،  ،ة المعارفأ، منشمنازعات التعويض في مجال القانون العامحمد محمود جعة، أ
(2) 

 . 193، ص  1990لسنة  04/90المجلة القضائية  

 . 12ص  ،، المرجع السابقنقال عن: حميش صافية 
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لزام اإل ،والمطالبين بالعيش في ظل سالمتها والتعويض  ،دارة بتسوية قراراتها في هذا الشأنوا 
 .عناصرها، وهذا ما نفصل فيه الحقاعن الضرر الذي يلحق بأحد 

 :المادية عمالهاأسوء تسيير  -د

الحيطة لوقاية البيئة  بمبدأكلما تصرفت اإلدارة المختصة بالمجال البيئي بشكل يخل  
 لتزاماارتب عنها تي بأعمالتعتبر قد تصرفت قد يمس بسالمتها،  ،و ضررأ ،من كل نشاط

 لحاقها الضرر باإلنسان وبيئته.إيثير مسؤوليتها عن تعويض  ،انونياق

خذ احتياطات منع انتقال التلوث أدم الحذر من عو أ التأخروعلى سبيل المثال نجد   
وانتقاله  ،بسبب تسرب النفط من السفن المحملة به في المياه اإلقليمية ،لى المزارع والبساتينإ

 .(1)بفعل حركة المد والجزر

قضية تلويث كيميائي لمستنقع منسوب لمؤسسة، اعترفت  القضاء الفرنسي نجد وفي 
بالحق في التعويض على أساس  ،04/10/2007في:  "ناربونـ"محكمة المرافعة الكبرى ل

، وهذا على أساس وجود ضررين وهما: الضرر "ناربونـ"الخطأ للحضيرة الطبيعية الجهوية ل
 ، والضرر البيئي بقولها:المعنوي وهو ضرر شخصي ) المساس بمنظر الحضيرة وسمعتها(

فإن في ذلك تبريرا  " بالنظر إلى المهمة الشرعية للحضيرة الطبيعية الجهوي 
عرضت له الذمة لمصلحتها المباشرة للحصول على تعويض عن الضرر البيئي الذي ت

فالضرر هنا أصاب الذمة المالية الطبيعية نفسها التي تسيرها حضيرة المالية للحضيرة"، 
 . (2)على اعتبار الطبيعة هي الضحية، المؤسسة

 

                                                           
(1) 

 .370لسابق، ص عارف صالح مخلف، المرجع ا
(2) 

Gilles Goldefrin, (Trouble de voisinage et responsabilité environnementale), Renue 

Annales des mines, Responsabilité et environnement, Avril 2009, n° 54, éditions Eska, Paris, 

France, p 16.  

    . 52، ص ، المرجع السابقلحسين بن شيخ آث ملويانقال عن: 



 الباب الثاني:                             الحماية اإلدارية الالحقة بعد وقوع الضرر البيئي

- 309 - 
 

 الفرع الثاني

 الخالص  ركن الضرر البيئي

نظرا لصعوبة تقدير  ،ضرار البيئية خصوصية تمنع التعويض العينيعرفت األ 
خيرة، فهي في الغالب أضرار غير ضرار البيئية بسبب طبيعة هذه األالتعويض النقدي لأل

بسبب زيادة النشاط اإلنساني خاصة  ،وال يمكن تحديدها فهي أضرار واسعة االنتشار ،مباشرة
تعرض لمعنى الضرر البيئي الخالص، ثم نعرج على كيفية ، لذلك ال بد من الاالقتصادي منه

  إثباته.

 والأ

 معنى الضرر البيئي الخالص

عن أي مصلحة نه الضرر الذي يصيب الوسط الطبيعي بمعزل أبهذا النوع  يعرف 
شياء و األأ ،و المساس بالوسط الطبيعي في حد ذاتهأ، (1)و ماديةأبشرية جسمانية كانت 

وتكيف هذه  ،ان(نها أمالك بيئية ) الهواء، الماء، النبات، الحيو أالمشتركة التي تعرف حاليا ب
 .(2)نها غير قابلة للتملكأو أ ،حدنها غير مملوكة ألأالعناصر البيئية ب

أن الضرر البيئي هو ضرر يصيب الموارد البيئية في مختلف مجاالتها، فهو في  كما 
 .(3)األصل ضرر عيني يمس بكل العناصر المكونة للبيئة

و أ ،ن يتحمل كل شخص معنويأ القاعدة العامة من خالل ما سبق تؤكد علىو  
تسبب مو الأ ،ئةين والتعليمات المتعلقة بالبيطبيعي على حد سواء متسبب في مخالفة القوان

ن ، إهزة اإلدارية بجبر الضرر البيئييلزم عليه التعويض، وبذلك تلزم األج ،في ضرر بها

                                                           
(1) 

 .480زنكة، المرجع السابق، ص اسماعيل نجم الدين  زنكة
(2) 

 .256، المرجع السابق، ص لحماية البيئة في الجزائرليات القانونية اآل وناس،يحيى 
(3) 

 .76ص ، 2011، للنشر والتوزيع، الجزائر الخلدونيةدار ، النظام القانوني للضرر البيئي وآليات تعويضه، جميلة حميدة
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عادة الحال ،كانت المتسببة فيه  الخطأثبات إمتى كان ذلك ممكنا دون  ،كان عليهلى ما إ وا 
 .في المجال البيئي يكون مفترضا الخطأن و البسيط من طرف الطاعن، ألأ ،الجسيم

 ثانيا

 إثبات الضرر البيئي

بطريق غير مباشر  هو مساسه بالمحيط الطبيعيلضرر البيئي ا أهم خاصية في 
القواعد العامة للتعويض  كما أن مما يطرح إشكالية وضع مقاييس التعويض عنه، ،وجماعي

وهو ، قليلة مقارنة بطبيعة هذا الضرر في حالة القيام المسؤولية المدنية تحتوي على أحكام
كونه تميزه خصائص  وله ،الخطأعلى أساس دارية اإليعتبر الركن الثاني لقيام المسؤولية 

باإلضافة إلى أنه ضرر من طبيعة  ،غير مباشر من جهة أخـرىو  ،غير شخصي من جهة
  :، وهذا ما نفصل فيه على النحو اآلتيخاصة

 :شخصيالغير الطابع   -1

نما مستعمل  ،يملكه شخص معين بذلك أن الضرر يتعلق بالمساس بشيء ال يقصد  وا 
المذكور  03/10 :القانون رقمفي  يالجزائر  الجميع دون استثناء، إذ نجد المشرع من قبل
من طرف  ،القضائية المختصة رفع الدعوى أمام الجهاتمكانية قد أكد على إ سابقا

بل  ة،عن كل مساس بالبيئ ،من القانون نفسه 35لجمعيات المنصوص عليها في المادة ا
 ،على حق الجمعيات في رفع الدعاوى ،صراحة   ذهب المشرع إلى أبعد من ذلك عندما أقر

 .(1)ي ال تعني األشخاص المنتسبين لهاحتى في النزاعات الت

لذا تماشى المشرع  ،البيئة ضرر غير شخصي وهذا ما يؤكد أن الضرر الذي يمس 
 والقضائي ضد المتسبب في ذلك، التمثيل القانوني الجزائري مع فكرة إعطاء الجمعيات حق

على أنه يتعين على كل شخص طبيعي أو  ،القانون السالف الذكر من 08كما نصت المادة 

                                                           
(1) 

 .، المرجع السابق10-03 :القانون رقم من ،36المادة 
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ومؤثرة على الصحة  ،معلومات حول حالة مؤثرة على التوازن البيئي معنوي وبحوزته
ال يمس  ألن الضرر هنا ،تبليغها إلى السلطات المحلية و/أو السلطة المكلفة بالبيئة العمومية

نما يمس المصلحة الوطنية ككل  .مصلحة الفرد كفرد وا 

 :مباشرالغير  الطابع -2

ال ينتج ف ،إعادة الحالة إلى أصلها عن طريق الضرر البيئي كثيرا ما ال يمكن إصالح 
أو  ،بل يعود لعناصر وعوامل متداخلة تتميز كالتلوث الذي يصيب الماء ،عن سبب مباشر

ويعود ذلك  ،مباشرغير الهواء أو التربة، فتكون البيئة الطبيعية متضررة في عناصرها بشكل 
 .عليها

نما قد تمتد  ،ال يظهر الضرر البيئي في الغالب فور حدوث عمليات التلوثكما    وا 
تعذر إثبات رابطة و  ةأن يؤدي إلى صعوبإلى سنوات قبل اكتشافه وظهوره، وهذا من شأنه 

 .نسان والبيئةقبل ظهور آثار التلوث على اإل لبسبب مرور فترة زمنية قد تطو  ،(1)السببية

الدفاع  ،لى مهامها في مكافحة التلوثإضافة إفيمكن على سبيل المثال للجمعيات  
حكام التشريعية لحماية ، نتيجة مخالفة األبالمصالح الجماعية مباشرالغير عن الضرر 

    .(2)البيئة

 :طبيعة خاصة ذوالضرر البيئي  -3

 " تعتبر مجاالت محمية وفق هذا السابق: 03/10 رقم: قانونالمن  29نصت المادة  
 ،والنبات والحيوان القانون، المناطق الخاضعة إلى األنظمة الخاصة لحماية المواقع واألرض

الضرر البيئي له ن ة"، بمعنى أوبصفة عامة كل المتعلقة بحماية البيئ ،واألنظمة البيئية
نما هذا ،يمس اإلنسان فقط في حد ذاته بيعة خاصة ألنه الط األخير جزء من الوسط  وا 

                                                           
(1) 

الهدى  دار ،2، ط 2، ج -القانونية الواقعة االلتزام، مصادر - الجزائري المدني القانون شرح السعدي، صبري محمد

 .104، 105، ص 2004 الجزائر، للطبع،
(2) 

 .، المرجع السابق10-03 :القانون رقم من ،37المادة 
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الذي يعيش فيه وكثيرا ما يتعداه ليمس الثروة الحيوانية، النباتية وممتلكات ثقافية سواء مادية 
 .منقولة أو عقارية بحكم طبيعتها

طبيعة شاملة، فاألضرار  اتضرار الواقعة على البيئة ذنجد األباإلضافة إلى ما سبق  
نشاء إ وأ ،مخلفات خطرة كالنفايات الطبية اتئية التي تنجم عن ممارسة أنشطة ذالبي

لى إثارها آبل تمتد  ،نسان بشكل منفردربائية هي أضرار ال تمس سالمة اإلالمحطات الكه
  .(1)لى ما بعد الحدود الدوليةإتصل  وأو الثقافية ألضرر بكل أنواع البيئة الطبيعية ا

 الفرع الثالث

 ركن العالقة السببية

توفر  تقوم مسؤولية السلطة اإلدارية عن أخطاء مرفقها والعاملين به لذلك ال بد من 
فبمجرد لتكون عالقة سببية بينهما،  ،العالقة المباشرة ما بين نشاط اإلدارة والضرر الناجم

زمني  وفي مدى ،طبيعية عنهداري ناتج بصفة ري أو عمل إداحصول األضرار نتيجة قرار إ
داري ، فالقضاء اإلالعامة مسؤولة وتكون السلطة ،فإن الرابطة السببية تكون ثابتة ،قصير

  .(2)والعمل المضر ،ذا كان هناك سبب يزيل العالقة الموجودة بين الضرريبحث عما إ

 الثاني طلبالم

 البيئةدارية لحماية ة اإلفي مجال المسؤولي المخاطرتطبيق نظرية 

االجتهاد القضائي خطوة كبيرة حين وسع من نطاق المسؤولية اإلدارية مؤسسا خطا  
 ،فغالبا ال يتوقع حوادثه ،نظاما جديدا للمسؤولية " بدون خطأ"، خاصة على المحيط الطبيعي

دارية العامة عن كل إلل السلطات اأزمات تمس سالمة البيئة، وهنا تسأوقد تتسبب في نشوء 
مين ضد أليات للتآدوث المخاطر، كعدم وضع متبعة غير ناجعة للحيلولة دون حسياسة 

                                                           
(1) 

 .88المرجع السابق، ص  ،النظام القانوني للضرر البيئي وآليات تعويضهجميلة حميدة، 
(2) 

 .112رشيد خلوفي، المرجع السابق، ص 
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وعليه نحاول ، و الوقاية منهاأ ،نواعهاأتالف النفايات بكل إعدم المخاطر الناتجة عن 
في المجال  هاتطبيقاتتوضيح شروط قيام المسؤولية اإلدارية الالخطئية )المطلب األول(، و 

 :على النحو التالي ،البيئي ) المطلب الثاني (

 الول الفرع

 دارية الالخطئيةالمسؤولية اإلقيام ط و شر 

 ،مس بالبيئةي منها ماخطار التي تصدت لها المجتمعات السابقة نجد لى األإ نظرا 
عمال دوما أن التلوث ال يصدر عن أ، خاصة و (1)نسانية المتزايدةسبابها لألنشطة اإلأتعود و 

ي نفسها تنتج مخاطر جديدة، ه ،الوسائل المتخذة للوقاية منهاقد تكون و أ ،غير مشروعة
 ،ثار السلبية الواقعة على البيئةنقاص اآلإتحمل مسؤولية ن يحول مثيرت التوترات ألذلك 

أولها هو الضرر في و  ،وإلقامة المسؤولة ال بد من توفر ديمومة شروطهاوالتعويض عنها، 
 : حد ذاته، ثم توفر شرط المخاطر

 والأ

 شرط الضرر البيئي

ختلف اوالذي بدوره  ،يةئتم التشديد على عنصر الضرر فيما يتعلق بالمسؤولية الالخط 
لذلك اشترط توافر المرفقي، و  الخطأفي خصائصه عن الضرر في المسؤولية على أساس 

ن يكون الضرر استثنائيا في أته، وثانيهما ن ينصب على شخص معين بذاأعنصرين أولهما 
 :كما يليذلك شرح جسامته، ونتوسع في 

 

 

                                                           
(1) 

 .عصارشواطئ التي مر عليها اإلالمنجزة على ال لألعمالسبابه أتعود  2004سيوي لسنة عصار اآلاإل

   .94سابق، ص المرجع الث ملويا، آنقال عن : لحسين بن شيخ      
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 :محتملةبصفة صفة ضرر واقع  - 1

تمكن من المطالبة لت ،البيئة( نفسهاالضحية )بالضرر  اسسن يحتمل مبمعنى أ 
والمصلحة في  ،ةصحاب الصفة القانونيأ) امن قبل ممثليهذلك ، ا بمجرد توقع الضرربحقوقه

 .الدفاع عن البيئة(

 بل محتمل الوقوعقائم وقت التعدي،  هنا بأنه ضرر حالي يتصف الضررفال   
مما يستبعد قيامها في  ،بسبب غياب تدابير الحيطة عليه،تقوم المسؤولية على ل، مستقبال

ن أل ،والخطأثبات العالقة السببية بين الضرر البسيط، نظرا لصعوبة إحالة وجود الضرر 
 .(1)الضرر يمس بالمصالح الجماعية

ونجد محكمة النقض الفرنسية أكدت على أن: " إنشاء الجمعيات للدفاع عن مصالح  
ألحد المصانع للدفاع عن المصالح المشتركة لهم في  ،المالك المتجاورين والمجاورين

يعطي الحق لهذه الجمعية في اللجوء إلى  مواجهة األضرار الناجمة من مخلفات المصنع،
وال يمنع ذلك لجوء أعضاء الجمعية بصفة شخصية إلى القضاء، إذ أن الجمعية  ،القضاء

بينما يدافع كل عضو عن مصالحه  ،تدافع عن المصالح الجماعية في الدفاع عن البيئة
ضاء، إال إذا توافر الشخصية، لكن الجمعية حتى لو كانت معتمدة ال يمكنها أن تلجأ إلى الق

دون أن تنجح الجمعية المدعية في إثبات ضرر  ،لها شرط المصلحة بإقامة مباني سكنية
  .(2)محتمل للبيئة"

  :االستثنائيصفة الضرر  - 2

بمعنى يتحمله شخص، أو عدد من  اخاص ان له طابعاالستثنائي أنقصد بالضرر  
نه يشكل عبئا عاما ال مدى واسع فإالضرر له ن كان سميا، فإاألشخاص يمكن تحديدهم إ

                                                           
(1) 

مرجع ال المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي في نطاق الجوار: دراسة مقارنة،عطا سعد محمد حواس،  

  .83سابق، ص ال
(2) 

، رسالة لنيل شهادة القانون الدوليحكام إطار التنمية المستدامة على ضوء أحماية البيئة في زيد المال صافية، 

الدكتوراه في العلوم: تخصص القانون الدولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

 .264ص ،2013فيفري  27
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 والجسيم، غير العاديخرى الضرر ر االستثنائي من جهة اونقصد بالضر ، (1)يقبل التعويض
 .(2)على عاتق المسؤول عنه يأخذفهو يفوق ما 

جسيم نه درجة التي يمكن وصف الضرر فيها بأشكال عدم تحديد اللكن يبقى إ 
 .واستثنائي

 ثانيا
 توفر شرط المخاطر

استثنائي حيث تقوم مسؤولية اإلدارة كلما ترتب عن نشاطها نقصد بذلك وجود وضع  
ظروف  وتحيط بها ،مالبسات بسهاقد تل ،(3)ولو كان هذا النشاط مشروعا ،ضرر لألفراد
ولهذا فال محل للتحدث عن التعويض إال إذا كان  معدوما أو مجهوال، افيه تجعل الخطأ

 وعليهغير مألوفة، خطرة و التلوث الحاصل يجاوز الحدود المسموح بها، مما يشكل مضارا 
 شخص العامعلى ال للحكمطالما توافر الضرر  الخطأ إثبات ال يتطلب القضاء فإن

 .(4)فهو يحكم بذلك على أساس المخاطر ،بالتعويض للمضرور

بين الضرر ونشاط  ثبات العالقة السببيةإيكفي لتعويض المضرور  نههنا أننوه  
أن تصبح لذي بلغ حد من الجسامة والخطورة ساس الضرر اأالتعويض فيها على ، فاإلدارة

كد ، فقد أذا كان الضرر بسبب قوة قاهرةإ ،تعفى من التعويض اإلدارةن ، غير أغير اعتيادية
ن الحق المبتغى على أ المدنية واإلدارية جراءاتبقانون اإلالمتعلق  08-09ون رقم: القان

تسقط بمجرد قيام بعض  ،و المطالبة به من خالل طرق الطعن القضائي، أالحصول عليه
 .(5)سباب منها حالة القوة القاهرةاأل

                                                           
(1) 

 .244لمرجع السابق، ص ، اداريةالمنازعات اإلمحيو،  أحمد
(2) 

، 2008، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 01، ط عمالها الضارةاإلدارة عن أمسؤولية علي خطار شنطاوي، 

245. 
(3) 

 .244، المرجع نفسه
(4) 

، ص 2012مصر، االسكندرية، الجديدة، الجامعة دار ،دعوى المسؤولية عن أضرار التلوث حواس، محمد سعد عطا

182.  
(5) 

 السابق. ، المرجع09-08، من القانون رقم: 832المادة 
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 الفرع الثاني

 دارية الالخطئية في المجال البيئيتطبيقات المسؤولية اإل

ضرار التي تلحق البيئة، مسؤولية اإلدارة تجاه األ امتأق التيوفقا للتطبيقات القضائية  
استثنائية  اضرار أو وجود أنشطة عادية ترتب عنها أ ،من خالل أنشطتها الخطرة بطبيعتها

فنجد  على بعض المرافق اإلدارية التي شهدت ذلك سلط الضوءوغير متوقعة، وللتوضيح ن
، ثم نعرج ثانيا على نشاط اإلدارة العادي ولكن ذو أثر الخطرة بطبيعتهااألنشطة أوال 

  استثنائي.

 والأ

 بعض النشطة الخطرة بطبيعتها

من خالل  ،لى تقديم خدمات مختلفةإق اإلدارية ذات العالقة بالبيئة تهدف المراف 
ن بعضها يتصف أظ على النظام العام البيئي، غير ن تهدف الى الحافأشطة األصل فيها أن

وتلحق  ،نسان والبيئةالت خطيرة تؤثر على اإلآو يقوم على مواد و أ ،عمالهأبالخطورة في 
وتلزم بجبر  ،ملموسة، ومن ثمة تقام المسؤولية اإلدارية على هذه المرافق أضراربهما 

نشير لبعض المرافق اإلدارية ذات النشاط عليه سنحاول أن الضرر الذي تسببت فيه، و 
 : التالي ، على سبيل المثال واالستدالل من خاللعلى سالمة البيئةالخطير 

 العام:من مرافق ال -1

لقيام مرافق األمن والدفاع بمهامها كلما استدعت الضرورة ذلك سواء على المستوى          
الداخلي أو الخارجي، تستخدم في ذلك وسائل وآليات خطيرة تهدد سالمة البيئة ولكنها في 
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نفسه ضرورية لمواجهة الفوضى على المستوى الداخلي، أو مواجهة أي خطر خارجي الوقت 
 .(1)يمس بسيادة الدولة واستقاللها، والبد أن تقوم مسؤولية الدولة هنا على أساس المخاطر

وبهذا الخصوص لم يسجل للقضاء اإلداري في الجزائر أحكاما قضائية لمعالجة ذلك،  
سسها مجلس أو  ،اوى تعويض ضد السلطات العسكريةعدة دعرفعت في المقابل نه غير أ

فراد غير العادية على األالدولة الفرنسي على أساس مسؤولية الدولة على أساس المخاطر 
وفي هذا الصدد عسكرية المزودة بمخازن األسلحة، بحكم مجاورتهم للثكنات ال ،وممتلكاتهم

عند  ،28/03/1919ى بتاريخ: نجد حكم المجلس الصادر عقب الحرب العالمية األول
مما أدى لقتل العديد من األشخاص والكثير  "سان دوني"صول انفجار في حصن شمال ح

والبيئة عند  لألفرادذا المرفق العسكري بالضرر هجسيمة، وتسبب من الخسائر المادية ال
 .(2)انفجار مخزن القنابل

قامتها أمن خالل الدعوى التي  ،حكم محكمة القضاء اإلداري باإلسكندريةأيضا  
ضد رئيس مجلس الوزراء المصري ومحافظ اإلسكندرية  ،جمعية أصدقاء البيئة باإلسكندرية

ورئيس جهاز شؤون البيئة ورئيس حي شرق  ،ورئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ
داخل حرم  ،مسلحةالترخيص بإقامة أندية للشرطة والمعلمين والقوات ال ، ضد قراراإلسكندرية

وما  ،لمخالفتها لتشريعات البيئة ،البحر بالمنطقة الواقعة بشاطئ مصطفى كامل باإلسكندرية
 .(3)وقد قضي لصالح الجمعية في هذه الدعوى ،يمكن أن تؤدي إليه من تأثير بيئي ضار

اء مسؤولية إز   02/04/2001قرته المحكمة اإلدارية العليا بمصر بتاريخ: أكذلك ما  
لحاقها الضرر بأحد الجنود المصرية في حرب إساس المخاطر عن أالقوات العسكرية على 

                                                           
(1) 

 .245علي خطار شنطاوي، المرجع السابق، 
(2)  

 القاهرة، مصر، ،للنشر والتوزيع، دار المعارف  القضاء اإلداري )دعوى التعويض _ دعوى اإللغاء(سعاد الشرقاوي، 

 . 468ص ، 1970
(3) 

 . 133ص ،سابقالمرجع ال ناحي منوخ العازمي،عيد محمد م
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 ،بار البترولآنتيجة الدخان األسود المنبعث من الخليج األولى، والذي تعرض للمرض 
 . (1)وتلويثه للهواء 

 :المرافق الصحية - 2

 كأصلفراد وهذا سالمة األلى الحفاظ على إات تهدف تقدم المرافق الصحية خدم 
لمهامها  تأديتهاثناء أالمادية الخطيرة التي تستعملها  ن بعض ممارساتها ووسائلهاأعام، غير 

عمالها أالمسؤولية عن  قد يؤدي إلى إثارةقد يؤثر سلبا على البيئة المحيطة باإلنسان، مما 
 .الخطرة

ليتها بداية على أساس وهذا ما شهد تطورا باجتهادات قضائية، بحيث أسست مسؤو   
بل  الخطأفي صورة سوء سير المرفق الصحي لحين وجود حاالت ال يوجد فيها  ،الخطأ

لمخاطر، وعلى سبيل المثال نجد ضرر استثنائي يجبر المرفق الصحي جبره على أساس ا
المرفق  مسؤوليةن أوقرر بصدد هذه الحاالت  ،ضرار الناتجة عن عمليات التطعيماأل

لتصبح مسؤولية الخطئية بصدور قانون  ،المفترض الخطأعلى أساس الصحي تكون 
ضرار أوقرر التعويض عن  ،26/05/1975يخ: الصحة العامة الفرنسي الصادر بتار 

 .  (2)من المرفق الصحي أجباري دون االلتفات لوجود خطاإل التطعيم

 :االقتصاديةالمرافق  - 3

يعة خطرة على طب اتأنشطة متزايدة ذركات اإلنتاجية الصناعية والش المنشآتعرفت  
 .البيئة المحيطة بها

ونظرا لغياب أمثلة من أحكام القضاء الجزائري نلجأ إلى بعض أحكام القضاء  
ضد شركة االنتاج الوطني رفعت دعوى  فيمن المحكمة اإلدارية  الفرنسي، حيث نجد مثاال

لتلويثها للتربة خاصة المحاصيل الزراعية جراء الغازات الملوثة، واشتكى المزارعون  لأللمنيوم
                                                           

(1) 
 . 270سابق، ص المرجع العلي خطار شطناوي، 

(2)
 .نفسهمرجع ال 
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الشركة على اعتماد الوسائل التقنية والفنية لمنع بث  بإجباروكان الحكم القضائي  ،من ذلك
ن أمما يؤكد  ،ودفع تعويضات سنوية بقدر الضرر الذي أصاب المزارعين ،التلوث في الجو

بل يستمر لما يتوقع حدوثه  ،قطرر البيئي ال يكون في فترة وقوع الضرر فالتعويض عن الض
لمنيوم دفع تعويضات في كل سنة رار، لذلك فرض على شركة صناعة األضأمن 

ذو التلوث المتغير والمستمر لمدة طويلة على و  ،للمتضررين من نشاطها ذو الطبيعة الخطيرة
 .(1)ع في التخفيف منهنن تم تطوير تكنولوجيات المصا  حتى و  ،البيئة

والذي يقضي بمسؤولية البلدية  1993فيفري  25يضا نجد حكم محكمة بوردو في أ 
بسبب النفايات الناجمة عن نشاط المنشأة  ،عن األضرار التي تسببت في تلويث المياه

والتي أسست المسؤولية نتيجة الخطأ المتمثل في إهمال رئيس البلدية التخاذ  ،المصنفة
  . (2)اإلجراءات الكفيلة للوقاية من هذه األخطار

 :مرافق النقل والمواصالت -4
 ،ثناء تنقلهاأالمستعملة  ألدواتهانظرا بالبيئة مخاطر جمة  بأنواعهاوسائل النقل  تلحق 
لدعاوى في القضاء الجزائري نجد تطبيقات قضائية أننا ال ال إو البحر، أالبر الجو  في سواء

لناتج بصدد التلوث اف ،مجلس الدولة الفرنسيعلى عكس رفعت لمحاربة أخطارها على البيئة 
حدى إتتعلق بانفجار و  1920 ماي 21قضية بتاريخ: نجد عن نشاط مرافق المواصالت، 

حد البحارة، وحكم المجلس أى الى قتل مما أد ،ثناء رسوها في الميناءأالسفن الحربية 
 . (3)بالتعويض على أساس المخاطر

قامت أين  " ville de belfort "في قضية  1950يونيو  15كذلك حكمه بتاريخ:  
تالف إالعالمية الثانية، مما تسببت في المحطمة جراء الحرب  اإلدارة بنقل العربات والدبابات

                                                           
(1) 

 .472، ص زنكة، المرجع السابقزنكة اسماعيل نجم الدين 
(2)

 .142ص  ،المرجع السابق ،النظام القانوني للضرر البيئي وآليات تعويضه ،حميدةجميلة 
(3) 

 .474زنكة، المرجع السابق ، ص اسماعيل نجم الدين زنكة 
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سست مسؤولية اإلدارة على أساس أالعام، و  البيئيوالمساس بالرونق  ،الطرق العامة
 .(1)المخاطر

 شغال العمومية:ال - 5
تقوم مسؤولية الدولة أو األشخاص العامة عن مضار الجوار الناشئة عن األشغال 
العامة، بعيدا عن أي خطأ، استنادا إلى الضرر الناشئ عن المضار غير المألوفة للجوار، 

بنظر المنازعات الخاصة باألضرار الناشئة عن األشغال وينعقد االختصاص القضائي 
، ألن التلوث الواقع ينسب إلى الدولة نتيجة العامة لجهة القضاء اإلداري أي مجلس الدولة

، (2)األشغال العامة التي تقوم بها أو نتيجة سير العمل في المباني والمنشآت والمرافق العامة
 .(3)أعمال الصيانة والدهان والنظافة وال تقتصر على ذلك فقط بل تتضمن أيضا

 ثانيا
 نشاط اإلدارة العادي ذو الثر االستثنائي

ن طريقة أغير  ،لإلدارة البيئية وسائل عديدة لممارسة أنشطتها المختلفة لحماية البيئة 
كون ن يأن األصل في النشاط اإلداري تلويث البيئة بصورة غير عادية، ألاستعمالها يؤدي ل

المؤسسات  كإزالة، المستعملة اآلالت وأفي المواد  وغير مضر بالبيئة سواء ،مشروع
العمومية االقتصادية للهندسة الريفية لعدد هائل من األشجار واستعمالها في صناعة 

 :(4)، ويقوم وفقا لعدة شروط منهاهو نشاط مشروع بحد ذاتهو الخشب، 

 اجتناب إصابة األشجار االحتياطية. -
 األشجار الصغيرة.عدم تدمير  -
 قطع جميع األشجار المحروقة. -

                                                           
(1) 

 .336، المرجع السابق، ص داريالقضاء اإلالطماوي، سليمان 
(2) 

 .169 ، صالمرجع السابق ،دعوى المسؤولية عن أضرار التلوث ،عطا هللا سعد محمد حواس
(3) 

، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان ،-دراسة مقارنة-القضاء اإلداري اللبناني ،عبد الغني بسيوني عبد هللا

  .875ص، 2001
(4) 

، الجزائر، في: االتفاقية الفردية بين إدارة الغابات والمؤسسة الوطنية للهندسة الريفيةمن ، 14/2،1المادة 

31/03/2016. 
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ال يتجاوز خط القطع ارتفاع ثالثين سنتيمتر إال في حالة أن تكون الشجرة خاوية،  -
 أو يكون جوفها نخرا.

وفي حالة تعرض األشجار لضرر بفعل االستغالل، رغم تنفيذ األوامر المتعلقة به  
بصورة فورية، هذه األخيرة وتفريغ األشجار المقطوعة، فعلى المستغل إعالم إدارة الغابات 

، (1)أعاله الخطوات المنصوص عليهاالمستغل اتباع وتحدد ، عليها أن تطلع على األضرار
كانقراض نوع من الفصائل الحيوانية،  جراء ذلك غير استثنائي عرض البيئة لخطروعند ت

وهذا ما يزيد  ،لى الهواءإكسجين ، والتقليل من انبعاث غاز األكذلك ازدياد ظاهرة التصحر
تتحمل إدارة الغابات مسؤوليتها على أساس ف، (2) الحراريمن توسيع انتشار االحتباس 

 الشروط المذكورة أعاله.المخاطر، في حالة احترامها والمستغل لكل ما جاء في 

البيئة الغابية حصل ، فتالحترام قواعد القانون البيئيكما تعد هذه الشروط ضمانة  
المسؤولية  غاباتالمحتمل وقوع الضرر االستثنائي عليها على هذه الضمانة، وتتحمل إدارة ال

عمالها، باعتبارها الجهة ثار آو كل فرد يتضرر من أ ،غابيةعن كل ضرر يمس بالبيئة ال
 .-المؤسسة الوطنية للهندسة الريفية –والمراقبة عن المؤسسات اإلنتاجية المشرفة 

 المطلب الثالث

 طريقة التعويض عن الضرر البيئي

تطبيقات عديدة إلعادة الحال إلى ما نصوص خاصة  كرس المشرع الجزائري ضمن  
حائز لنفايات الأو  ،منتجالألزم المشرع  الملوثة للبيئة مثال كان عليه، ففي مجال النفايات

                                                           
(1) 

 ، المرجع السابق.من االتفاقية الفردية بين إدارة الغابات والمؤسسة الوطنية للهندسة الريفية، 14/3المادة 
(2)
 الزدياد نتيجة باألرض المحيط الجوي الغالف أدنى حرارة درجة في التدريجية الزيادة الحراري االحتباسيعنى بظاهرة  

  .الدفيئة بغازات تسمى ما أو ،الخضراء الصوبة غازات انبعاث

دراسة تحليلية في  –طار القانوني لبيع حصص التلوث)اإلنظر لـ: محمد سليمان االحمد، عبد الكريم صالح عبد الكريم، اُ 

مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  االحتباس الحراري وتغيير المناخ(،ضوء بروتوكول اتفاقية كيوتو بشان 

 .31، ص2015، مارس12العدد الجزائر، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 



 الباب الثاني:                             الحماية اإلدارية الالحقة بعد وقوع الضرر البيئي

- 322 - 
 

، لذلك سنتطرق إلى التعويض العيني لألضرار البيئية، ضمان إزالتها على حسابه الخاص
 كذلك إلى التعويض النقدي.

 الفرع الول

 لألضرار البيئيةالتعويض العيني 

هذه  كما يجوز طلب إزالة ،(1)إعادة الحالة إلى أصلهاالعيني التعويض  يعتبر 
 .المضار إذا تجاوزت الحد المألوف

الحال كما كان عليه قبل وقوع  بإعادةلقاضي يحكم ا القاعدة العامة أن تستوجبو   
 طــريق غلق المنشأةعن وذلك  وليس معناه زوال الضرر، بقدر اإلمكان ىمحيل ،الضرر
حالة عدم تنفيذ الحكم وفي  ،لكي تتماشى مع القوانين البيئية ،أو إعادة تنظيمها ،الملوثة

ة، هذه األخيرة تكون غرامة التهديديتحديد أجل للتنفيذ، واألمر بللقاضي القضائي، يجوز 
 .(2)مستقلة عن تعويض الضرر

عدة مبادئ استند عليها  المستدامةطبق قانون حماية البيئة في إطار التنمية و  
لحاق الضرر إلتجنب  ،عدم تدهور الموارد الطبيعية كمبدألتعويض عن الضرر البيئي، ل

والذي يقضي باستبدال عمل مضر بالبيئة بآخر يكون أقل  ؛بالبيئة الطبيعية، ومبدأ االستبدال
ت مناسبة للقيم البيئية مادام ،ويختار هذا النشاط حتى لو كانت تكلفته مرتفعة ،خطرا عليها

 ،موضوع الحماية، أو مبدأ النشاط الوقائي وتصحيح األضرار البيئية باألولوية عند المصدر
 .(3)ةقتصادية مقبولاويكون ذلك باستعمال أحسن التقنيات المتوفرة وبكلفة 

                                                           
(1) 

 ، المرجع السابق.الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامةعبد الغني حسونة، 
(2 )

  ، المرجع السابق.09-08رقم: ، من القانون 982،981المادتين 
(3) 

 ، المرجع السابق.10-03 رقم:، من القانون 03المادة 
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القضاء حيث نجد صعب التطبيق في المجال البيئي،  التعويض العيني وننوه هنا بأن 
أو  ،بعض األضرار البيئية تؤدي إلى زوال، و للحكم بالتعويض العيني أن يكون ممكنايشترط 

 .نهائية ال يمكن استرجاعها جزئية، أو هدم عنصر طبيعي بصورة

المصلحة عند تحديده لطريقة التعويض الجابر يراعي القاضي نالحظ أن كما   
أو  ،أو المنشأة مصدر التلوث ،التلوث البيئي، فتمنعه من أن يقضي بإزالة المبنى ألضرار

 .(1)إنهاء النشاط العام الملوث للبيئة

ما كان عليه على نفقة المتسبب في الضرر  كما يفرض المشرع إعادة الحال إلى  
، خاصة أمام الطابع المبهم للضر البيئي، (2)في حدود القدرات االقتصادية للملوث ،البيئي

 .(3)التي تلحق بالمصالح الجماعيةوعليه يصعب تحديد القيمة التعويضية 

غير أن التعويض النقدي شهد التطبيق الغالب في معظم االجتهادات القضائية، على  
يقاف وقوع  اعتبار أن أمر القاضي بإرجاع المنطقة المتضررة إلى حالتها الطبيعية، وا 

تابعة الضرر، ليس دائما بالشيء الممكن ماديا، خاصة أن المجال البيئي يحتاج إلى م
أعمال تقنية من طرف الخبراء، وعمليا ال يمكن إصالح مكونات البيئة التالفة، إال بالشكل 

 القريب من الحالة األصلية، بغرض التخفيف من الضرر القائم، نظرا لطبيعته الخاصة.

 نيالثا فرعال

 التعويض النقدي لضرار البيئة

في حالة  إال يتم اللجوء إليه ال بمعنى أنه ،التعويض النقدي تعويضا احتياطيا يعد 
 ال إلى ما ـادة الحــــــــنع من إعـــــــن هناك عقبات فنية تمكاسواء  ،ممكنالالتعويض العيني غير 

                                                           
(1) 

دار الجامعة ، المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي في نطاق الجوار: دراسة مقارنةعطا سعد محمد حواس، 

 .871ص ، 2001اإلسكندرية، مصر،، الجديدة
(2)

 ،2002 مصر، ، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،اللتزام: مصادر االلتزامل، النظرية العامة رمضان أبو السعود 

 .394ص 
(3)

 مصر، ، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 01ط ، ضرار بالبيئةالمسؤولية المدنية عن اإلنبيلة اسماعيل رسالن،  

 .115ص  ،2007
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   .(1)نفقات التعويض العيني باهظة أو ،كان عليه 
،       لثروة الطبيعيةا تلوث تعويضيقوم على ل ويكون تقدير الضرر البيئي موحدا 

عادة تأهيلها هار اهدإأو  على أساس قيمة الضرر يقوم بمعنى أن التعويض النقدي ، (2)وا 
 تعلى أساس التكلفة المعقولة إلعادة الحال إلى ما كانو  ،أو العنصر البيئي ،الحاصل للبيئة

 تاإلمكان للحالة التي كان أو إلى حالة قريبة قدر ،أو للعنصر البيئي المصاب ،عليه للبيئة
 .(3)ويدخل في الحسبان تلك التكلفة المبالغ فيها ،عليها قبل حدوث الضرر

أخذ في اعتباره أن العناصر والثروات الطبيعية يجب أن ي غير أن هذا التعويض لم 
خاصة جدا يصعب تقديرها  وهي معطيات ذات طبيعة ،تقدر في ضوء وظائفها البيئية

بصفة جزافية، د قيمة مشتركة للعناصر الطبيعية إعداد جداول قانونية تحد ، لذلك تم(4)نقدا
  .(5)يقوم بها المختصون في المجال البيئي ،ويتم حسابها وفقا لمعطيات علمية

ننوه هنا بأن تقدير قيمة الضرر يجب أن يكون يوم النطق بالحكم، سواء في عناصره  
 المكونة أو قيمته النقدية، وذلك يعود لسببين هما:

 أوال

 النقد تغير سعر

يتغير سعر النقد في الفترة ما بين وقوع الفعل الضار وصدور الحكم الذي يقدر به  
التعويض، أي تغير معـدل التعويـض الـذي قدره القانـون، ويراعى ذلك حتى في حاالت 

                                                           
(1)

 . 181المرجع السابق، ص ، ار التنمية المستدامةالقانونية للبيئة في إطالحماية ،   حسونة عبد الغني
(2) 

  ، مصر،امعة الجديدة، اإلسكندرية، دار الجالمسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئةياسر محمد فاروق المنياوي، 

 .413ص  ،2008
(3) 

مرجع ال، في نطاق الجوار: دراسة مقارنةالمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي عطا سعد محمد حواس، 

 .871سابق، ص ال
(4)

، دار الجامعة آليات تعويض األضرار البيئية: دراسة في األنظمة القانونية واالتفاقيات الدوليةسعيد السيد قنديل،  

 .41ص، 2004 مصر، نشر والتوزيع، اإلسكندرية،الجديدة لل
(5) 

 .429سابق، ص المرجع  الياسر محمد فاروق المنياوي، 
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الطعن للدرجة التالية من درجات التقاضي، فيعاد النظر في مبلغ التعويض، إذا لوحظ أن 
ة األولى غير  صحيحتقييم قضاة الدرج

(1). 

 ثانيا

 توسع سلطات القاضي اإلداري

للقضاء اإلداري سلطة التدخل والحلول محل اإلدارة بتوجيه أوامر لها، وتحديد آجال  
نجد على سبيل المثال المادة قانون ف ،(2)لها لالمتثال، ومطالبتها بتقديم المستندات الضرورية

على توجيه رئيس تشكيلة الحكم إلعذار برسالة مضمنة، االجراءات المدنية واإلدارية يؤكد 
 مع اإلشعار باالستالم، عندما ال يحترم الخصوم األجل الممنوح لتقديم مذكرة، أو مالحظات.

في القضاء مثال ب ونستشهد ،إجراء تحقيق إداري كما نجد للقاضي اإلداري سلطة 
رار توزيع مصاريف النظافة اإلداري الفرنسي في دعوى تتلخص وقائعها في الطعن ضد ق

التي يتحملها أصحاب المصانع، فقرر القاضي إجراء تحقيق إداري تحت إشراف وزير 
 .(3)الزراعة بواسطة مهندس متخصص، ليتحقق من الروائح السيئة لمخلفات المصانع

الرقابة القضائية تحدث بسبب عدم اتخاذ االحتياطات الضرورية، ن أمما سبق نجد  
ارية القرارات اإلد بطالعن طريق المطالبة بإ ء  اسو ، الوقاية من الحوادث البيئية أو بسبب عدم

أ غير العمدي أو ، ويتعلق األمر غالبا بالخطالخطأساس أغير المشروعة والتعويض على 
فراد التي مصالح األعلى  عند وقوع الضرر المخاطرعلى أساس و الخطأ المفترض، أ

 .ةيالعناصر البيئحد أ رلى جانب تضر إتضررت 

المتضرر هو  بأن ،المتعلقة بالبيئة وال نفهم من رقابة القضاء اإلداري على الدعاوى 
، وترفع دعوى المسؤولية على أساس المتسببة في الضرر للغيرأيضا تكون أحد عناصرها، ف

                                                           
(1) 

 .141صالمرجع السابق، رشيد خلوفي، 
(2) 

 ، المرجع السابق.09-08، من القانون رقم:849المادة  
(3) 

مجلة (، داري لإلدارة واالستثناءات الواردة عليه،) مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي اإلفريدة مزياني، آمنة سلطاني

 .128، ص 2011، نوفمبر 07جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، العدد المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
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طرق الخطأ المرفقي إلهمال اإلدارة في اتخاذ تدابير معينة، كعدم تنظيف مجاري المياه في ال
العمومية، أو سقوط المساكن أثناء الزالزل بسبب عدم احترام شروط البناء، فتتحمل الدولة 
المسؤولية على أساس نظرية التضامن الوطني، وهذا ما تؤكد عليه بعض المراسيم التنفيذية  

منح اإلعانات إلعادة بناء السكنات المنهارة المحدد لشروط وكيفيات  03/314كالمرسوم رقم:
، واستعمال عبارة " إعانة" 2003ماي  21المصرح بعدم قابليتها للترميم من جراء زلزال أو 

 .(1)توضح أن مسؤولية الدولة قائمة على التضامن الوطني

وال تقتصر مهمة القاضي اإلداري على الفصل في الدعوى المرفوعة أمامه، ويتعدى  
األمر إلى وجوب تنفيذ الحكم في حالة رفض اإلدارة تنفيذ قرار القاضي، وللمدعي وسيلة 

المتخذة بصفة مخالفة للقرار القضائي القاضي باإلبطال، أو مخاصمة القرارات اإلدارية 
ويض عن خطئها المرفقي والمتمثل في االمتناع عن تنفيذ الحكم مساءلة اإلدارة بدعوى تع

 .(2)القضائي

تكاد تكون مام القضاء عن الضرر البيئي أثارة مسؤولية اإلدارة إ نأ وما يالحظ  
 .  اجهته بصفة ردعيةلقلة الوعي بضرورة مو  منعدمة

وفي األخير من خالل هذا الباب عالجنا مختلف اآلليات والوسائل التي تستعملها  
اإلدارة البيئية ألجل حماية البيئة، والمنصوص عنها في مختلف القوانين، ولكن بعد وقوع 

شرة الضرر وسبل جبره، سواء بأساليب مادية بحتة، أو في صورة جزاءات إدارية تؤثر مبا
أو في صورة متابعات قضائية أمام جهة القضاء اإلداري  لبيئي،على المتسبب في الضرر ا

المختص، إلجبار الجهة المسؤولة عن التلوث سواء باتخاذ إجراءات وقائية أو عالج ما تبقى 
فيه من ضرر، أو تعويض ما تسببت فيه، حتى ولو كان هذا التعويض ال يمكن أن يتجسد 

 ضرار الفعلية المرتكبة ضد البيئة.ومقوم تقويم صحيح لأل في صورة مقابل حقيقي،
                                                           

(1)
 . 136، ص ، المرجع السابقلحسين بن شيخ آث ملويا  
(2)
 ، المرجع السابق. 08/09، من القانون رقم: 988، والمادة 981-978المواد  

(، مجلة قانون اإلجراءات المدنية واإلداريةتفعيل دور القاضي اإلداري في )، للتوسع أنظر لـ: قصير علي، بونعاس نادية

 . 217، ص 2014، سبتمبر 11المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، العدد 
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نهاية هذا البحث يمكن القول أن المشرع الجزائري بذل مجهودات معتبرة ألجل في  
 ،ملزمة لإلدارةمتوافرة و تقنين حماية ضرورية للبيئة، من خالل نصوص تشريعية وتنظيمية 

يمكن استنباط العديد ألجل جعل حماية البيئة من بين اهتماماتها األساسية، وفي هذا الصدد 
بين في مجملها تراوحت  ،لهذه الحماية سواء قبل وقوع الضرر، أو بعدهالمكرسة ليات من اآل

كيف عمل اإلدارة وهيكلتها ألجل حاول المشرع في كل مرة أن يالترهيب والترغيب، كما 
 تحقيق هذا الغرض.
هذا العمل بينا مختلف وسائل الحماية اإلدارية سواء السابقة عن وقوع ومن خالل 

من مختلف النصوص التشريعية  مستنبطة ضافة إلى الوسائل الالحقة، وكلهاالضرر البيئي، إ
 توصلنا إلى النتائج التالية: الصلة، ومع التحليل والتنظيمية ذات 

ا من الدستور قد نص صراحة على ضرورة فرض الحماية المشرع الجزائري بدء   -
مشاريع التصنيع على أرض واعتماده على دراسات تقنية تسبق إنجاز للنظام العام البيئي، 

ن البيئة الواقع، مما يصعب أخذ االحتياطات الالزمة لمختلف آثارها المستقبلية، خاصة أ
، فكل صعوبة تواجهها تعتبر دافعا البتكار عناصرها الكيميائية والفيزيائية... متغيرة في

أثناء  خرد إشكاال آيعتقنيات جديدة إليجاد ما يتالءم مع سالمة البيئة، وهذا التجديد التقني 
 .من حيث تجدد التدابير اإلداريةدارية قيام المسؤولية اإل

يغطي جوانب هامة من مجاالت  اثري اقانوني ارصيدوفر المشرع الجزائري  -
وبهياكل ومنظمات  ،حماية البيئة، وتم دعم هذا الرصيد باستحداث وزارة خاصة بشؤون البيئة

البيئي بين صنع القرار الزالت قائمة  فجوة ال نر أي، غمركزية وغير ممركزة بيئية متعددة
نلمس تجاوبا أو تفاعال من قبل المسؤولين ال كما ، القائمة حالياتنفيذ السياسة العامة للبيئة و 

المجتمع عدم إشراك و  ،الهياكل البيئيةالمحليين مع البرامج المسطرة، بسبب نقص التعاون بين 
   .للحكم الراشد للدول يعتبر الوجه الجديدالذي  ،المدني

 إلىناجعة وملموسة بيئية تجسيد سياسة ل مساعي المشرع الجزائريلم تترجم  -
أفعال ومبادرات حقيقية على الميدان، مما يستدعي مراجعة أدوات وآليات تنفيذ هذه السياسة 



 الخاتمة:
 

- 329 - 
 

والمجتمع المدني في إطار  ،لبيئيةمن خالل اإلشراك الفعلي لإلدارة ا ،بطرح البدائل المتاحة
 دة لكيفية استخدام موارد البيئة.رسمية المحدالغير و  ،وضع الترتيبات الرسمية

فهي  ،يسيرة وغير، صعبة البيئة فيها بما فكار ونظريات القانونبقيت بعض أ -
إذ تختلف من وجهة نظر ألخرى، ومن قانون آلخر، وهذا ما ا، تعريفه حيث من مطاطة

في  هاحصر مدلولالذي  ،10-03المشرع الجزائري في قانون البيئة رقم:شهدناه عند 
مع ما يتوخاه المشرع في ونجد النقيض ، سواء الحيوية أو الالحيوية، فقط العناصر الطبيعية

لعناصر التي يتدخل اإلنسان في ، حيث أضافت انصوص قانونية أخرى ذات صلة بالبيئة
 عند تعريفها لها، كما أن البيئة. إيجادها

التي ازدوجت في تأسيس آليات و  ،امبادئه حيث من غامضةبقيت دراسة البيئة  -
حماية البيئة، فنجدها ذات شقين أولهما موجه لآلليات السابقة عن وقوع الضرر، وثانيهما 

 دراسته حيث من اشاقكما نجد موضوع البيئة ، بعد وقوع الضررآلليات الالحقة لموجه 
، رغم الترسانة الواسعة من التشريعات والمراسيم التي تنظم آليات الحماية اإلدارية القانونية

للبيئة بكل جوانبها، إال أن المشرع الجزائري أغفل التفصيل في العديد من اإلجراءات لتفعيل 
 صعوبة تطبيقها، أو حتى احترامها.المبادئ التي تحكمها، مما أدى إلى 

 من ظاهرة تنتج بأنه يفهم أن يجب ة البيئة األساسية في التلوث والتتمثل مشكل -
 النظر دون البيئة لموارد العلمي غير مرده االستغالل بل ،الصناعات فقط زيادةو  التقني التقدم
 ومواردها. البيئة وحماية والتطور النمو متطلبات بين التوازن تحقيق في

لتنظيم تصرفات الغير  المختصةدارة تطبيق المبادئ التي تحكم نشاط اإلعرف  -
خاصة أن هذه المبادئ واجهت  نظرا للطبيعة التقنية لمواضيع البيئة، ،عراقيل عدة، مع البيئة

 إشكاالت بيئية ذات طبيعة علمية.
، حق الجمهور في الحصول على المعلومات أمامالبيئية انغالق اإلدارة  -

، وهو ما يعرقل بالشأن البيئي ةات المتعلقالتصور  و وضعوالمشاركة في اتخاذ القرارات، أ
 . جهودها في حماية البيئة
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ة قبل وقوع الضرر البيئي ال تكون حال مناسبا بصفة يدارة البيئإجراءات اإل -
إلى  كما أنها بطيئة تحتاج ،نها قابلة للمراجعة بصفة متكررة كونها مؤقتةخاصة أدائمة، 
تساهم في اختيار اإلجراء األنسب لتجنب الضرر، مما ، التي علميةالدراسات النتائج انتظار 
لوقاية المراد لمستوى ابذلك جراءات الملوث، وال تصل اإل لى تغير في درجة الخطريؤدي إ
 .تحقيقها

يعكس مما وتنوعها المكلفة بحماية البيئة هيئات اإلدارية لل واضحتوسع  -
في هذا  ومختلف القطاعات ،األشخاص العامة افية والمصداقية، عن طريق إشراكالشف

دارة حدود معينة من إذ أن لكل إ ،عدم التنسيق بين أعمالها الكثرة أوجدتن المجال، غير أ
من ، والواقع يدل على وجود نوع خرىتكمل غيرها من الجهات المعنية األن المفروض أ

 .ع المسؤولية في النهايةالتداخل في الصالحيات، مما يمي
 كانلإلدارة كل الصالحيات لحماية البيئة، ورغم ذلك فقد منح المشرع الجزائري  -

التخطيط كأسلوب من خالل  ،المنشآت المصنفة نشاط على اإلبقاء في بعيد حد إلى حريصا
 أو قرارات شكاالت البيئة،كي تتشاور فيه عدة جهات مع اإلدارة المعنية لمواجهة كل إتشار 

بين سالمة البيئة للتوازن و  ،بما يخدم الصالح العام ،بصفة انفرادية وبإرادتها المحضة الضبط
 رخصة سحب أو تعليق قبل ،المصنفة المنشأة صاحب ومصلحةيها، وكل القاطنين عل

  .منه االستغالل
 اتقاء على تعمل آلية اعتباره حيث من البيئي التخطيط عملية من الرغم على -

التراجع صبح يجد نوعا من الصعوبات المتمثلة في وضعها أإال أن  ،بيئيةال راضر األ حدوث
والمتمثلة في امتداد األوساط الطبيعية، وآثار التلوث خارج  ،أمام خصوصية الظاهرة البيئية

نشاط  مما يزيد من عدم التنسيق واالنسجام بين ،ددة في المخططاتالحدود اإلقليمية المح
 . ئج تلك المخططات، ويقلل من فعالية نتاالهيئات المكلفة بتطبيقها
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... والرسوم ئباالضر  ولهما فرضيقوم على وجهين أ البيئي الجزاء المالي -
نشطة الصناعية مقابل هما التحفيزات المالية لتخفيف عبئ الجزاء، بتشجيع األوثاني وغيرهما،

 .الحصول على االستثمار في مشاريع لحماية البيئةااللتزام بممارسات معينة، مما يشجع 
جزاءات نقدية على شكل رسوم وضرائب قوانين المالية الصادرة سنويا تضمنت  -

خصوصا فيما يتعلق بحاصل  ،التشريعات البيئية، غير أن دخلها غير معروف على مخالفي
ساسي ، مما قد يؤدي إلى إبعادها عن غرضها األالرسوم المخصصة للبلديات والخزينة العامة

ضعاف االستثمار في مجال  ،المالية لمكافحة التلوثوتقليص الموارد  ،وهو حماية البيئة وا 
، مما يتولد عنه الحاجة إلى فرض رسوم إيكولوجية جديدة، ويؤدي هذا الوضع بدوره تهمحارب

  . لتنمية االقتصاديةق امما يعيق تحقي ،هاإلى تضخم
 ،حصيلتها الجبائيةضعف و  ،مالية ناتجة عن قلة الموارد الماليةالصعوبات ال -

 مما يجعل من، خاصة بالمناطق المعزولةذات الدخل الكبير قلة النشاطات االقتصادية لنظرا 
 غير مستعجل أو مجاال ،مقارنة بواجب تلبية الحاجات اليومية الضروريةحماية البيئة مشاريع 
 .ثانوي

نشطتهم محل معنيان بالدعوى اإلدارية عند مزاولة أشخاص العامة والخاصة األ -
أيضا عند ممارسة بل تكون  التدابير اإلدارية، فقط عند النظر في شرعيةالدعوى، فال تكون 

 .ةثارها السلبية على البيئويض عن آوالتع ألعمالهمشخاص األ
  ،والضرر الناشئ عنهو حتى المشروع أعالقة السببية بين التصرف المخالف ال -

، أو تلوث المياه بالنفايات ،كتلوث الهواء الجوي نواع التلوثض أن بعإشكالية مفادها أيثير 
وهنا  ،يصعب حصر حجم الخسائر واألضراركما  ،من الصعب تقدير التعويض المناسب

 .وبالتالي يصعب المطالبة بالتعويض ،ضرار إلى مصدر محدديصعب إسناد األ
فراد مصلحة حد األن يكون ألأحد عناصر البيئة دون ألما يصيب الضرر  -

تطرح تساؤالت قانونية عن صاحب الحق في االدعاء، لتتوضح صاحب  ،شخصية مباشرة
 دارية.ومراجعة السلطات القضائية واإل ،الصفة في التقاضي
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ساس أوالتعويض على  ،ارية غير المشروعةالقرارات اإلد بطالالمطالبة بإ -
من حيث االجتهادات  ،البيئي تكاد تكون منعدمة عند وقوع الضرر و المخاطرأ ،الخطأ

  .  عن طريق جهاز القضاء الوعي بضرورة مواجهته بصفة ردعيةلقلة لقضائية، ا
وانطالقا من النتائج التي توصلنا إليها، وألجل تحسين أكثر ألداء وفاعلية المنظومة 

نلخصها  ،اقتراحاتينا تقديم جملة القانونية الموجهة لحماية البيئة وأساليب اإلدارة في ذلك، رأ
 فيما يلي:
بتكريس المبادئ  خرى التي تكفلتيواكب المشرع الجزائري الدول األ نال بد أ -

من دارية في حماية البيئة، ، لتوجيه آلياتها اإلالمشاركة وغيرهما االعالم ومبدأ القانونية كمبدأ
العالقة وبشكل تفصيلي على نحو ينظم  ،بهاقوانين مستقلة لتوضيح العمل  خالل تخصيص

ومن حيث تحديد إجراءات تسليم هذه  دارة مصدر المعلومة،بين حامي البيئة وبين اإل
ثبات بمجرد إ و الحق في اللجوء للقضاء في حالة االمتناع، ذلك، أجال تقديمهاالمعلومات وآ

أمام إشكال مبدأ سرية المستندات المصلحة العامة التي تسعى لتحقيقها، حتى ال نقف 
  .ع على البيانات المسهلة لمهامهاوحيلولتها دون الحصول على حق االطال ،داريةاإل

ى اعتبار عل ،بما يواكب البرامج المستحدثةتوجيه السياسة العامة للبيئة  -
 جلوتعزيز دور السلطات المختصة من أ كثر منه قانوني،أوتوعوي  ،موضوع البيئة تقني فني

في صنع القرار البيئي  ،وتوسيع صالحياتها ،فاعلية السياسة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة
  .الرشيد لمجابهة األضرار واألخطار البيئية

فال يعقل  ،من جانب مالي وجانب بشري متخصصتوفير الوسائل المادية  -
مجابهة المشكالت لعتاد وخدمات  تنفيذ السياسة العامة لحماية البيئة دونها، فال بد من وجود

  .البيئية
لتخفيف من كل المظاهر لئة في البلديات تفعيل دور شرطة العمران وحماية البي -

والتجمعات السكنية، ومنع  رونقجمال ال وكل ما يمس ،السلبية التي تمس بصحة المواطن
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األحكام التشريعية والتنظيمية  كل أشكال البناء الفوضوي، ومحاربة كل أشكال ومظاهر تجاوز
 .مع المصالح التقنية المحلية والتنسيق ،في مجال العمران وحماية البيئة

عالمية - من خالل وسائل  ،تكثيف عملية الرقابة وتنظيم حمالت تحسيسة وا 
تطوير برامج التوعية والتربية كوجه حديث لالمعرفة واإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية 

التشريعات الخاصة بحماية  الن ،لصيانة النظام العاموموظفي االدارة لفائدة المواطنين  البيئية
البيئة ال تكفي وحدها لوقف تدهور وتلوث البيئة واستنزاف مواردها، فضمان نجاحها في اداء 

تسهيل تنفيذ السياسة المتبعة من الهيئات يساهم في الذي الوعي البيئي  يعتمد علىواجبها 
 . حماية البيئةب المكلفة

ان وغيرها ليست ومهام شرطة العمر راءات حماية البيئة جإلزيادة الوعي بأن ا -
، فمرافق الدولة ال مجرد إحياء المناسبات الوطنية والدولية فحسبو مجرد عمل تحسيسي، 

بأن ...، بقدر ما يلزم الوعي ة الحاجات العامة من مسكن، تعليمتنحصر مهامها على تلبي
كتطبيق  ،تمراريةأساليب عملية جديدة تتميز بالديمومة واالس تتطلبالمحافظة على البيئة 

، واعتمادها في المخططات البيئية ،جامعيةال العلميةمخابر المراكز و لابحاث ودراسات نتائج أ
قدر على وضع وصف دقيق األ ألنها، في حالة وقوع ضرر عليها هاوضاعأتصحيح و عند أ
شكاالتها. ةمكونات البيئل    وا 

 بالتمويل ودعمها البيئة بحماية المعنية للجهات الالزمة ميزانيةال توفيرضرورة  -
، والبحث عن أنجع السبل لتوفير التمويل الكافي لحماية البيئة، وذلك باالعتماد على الكافي

والصناعات  ،وكذلك استعمال التكنولوجيات األكثر نقاء ،هذا المجال فيالتقنيات الحديثة 
  للبيئة.نشطة الملوثة وتسهيل العمل الرقابي على كل األ ،النظيفة

 علىا  واجبعلى اعتباره  ،البيئة حماية مجال صراحة الدستور يتضمن أنيجب  -
 نحو ،المختصة القضائية والجهات ،اإلداري الضبط سلطات تتجه نأب نوصي كما الدولة،

 ،العام النظام عناصر من عنصرا هاباعتبار  ،ضرورة حماية البيئةب واضح بشكل االعتراف
 .وهذا ما ال نجده على أرض الواقع وكذا جعل قطاع البيئة من القطاعات االستراتيجية،
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لمشروعات  بعة والمراقبة البيئية المستمرةتحقيق القدر الالزم من المتاكل ذلك بغرض  
ليس كعمل حضاري ، من خالل تفعيل سلطة اإلدارة في تطبيق التشريعات البيئية ،التنمية
من جهة والمخاطبين بها من جهة أخرى،  لإلدارةلزامي بالنسبة كواجب إ ، بلفحسب لترقيتها

األخذ بعين االعتبار البعد البيئي في جميع لحد  نسانيةلتصل القرارات اإلدارية واألنشطة اإل
خطط و ومشروعاتها  ،إيجاد نوع من التوازن بين البيئة بمختلف عناصرهابهدف تصرفاتهم، 

 المشتركة والمتبادلة بينها.التنمية لتحقيق المصلحة 
ومهما يكن من أمر فإن الرسالة القانونية وما تحويه من وسائل الردع ووسائل  

وعيا لدى كل شرائح  كافية لوحدها بل عاجزة إن لم تلقالترغيب، تبقى في نظرنا غير 
ة وليس فقط القائمين على الدولة بمناسبة إنجاز مشاريع التنمية، ألن المسؤولي ،المجتمع

مشتركة والمتضرر هو الجميع، رغم كون عمل اإلدارة لفائدة الصالح العام، وعليه يبقى هذا 
العمل بحاجة إلى تكملة، من خالل دراسات تتعلق بدور المجتمع المدني التكميلي لعمل 

 اإلدارة في مجال حماية البيئة.
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 .2014فيفري  16في: 
المناجم، ج ر، ، المتضمن قانون 2014فيفري  24، المؤرخ في: 05-14القانون رقم:  .45
  .2014مارس  30، الصادرة في: 18د العد
 المراسيم الرئاسية: - ن

 بالشرطة المتعلق ،1972 مارس 21: في المؤرخ ،72/55: رقم الرئاسي المرسوم .1
 .1972 مارس 28: في الصادرة ، 25 العدد ر، ج للحيوانات، الصحية

، يتضمن إحداث  1974 جويلية 12، المؤرخ في:  156  -74 رقم: الرئاسي مرسوم ال .2
 . 1974جويلية   23، الصادرة في :  59لجنة وطنية للبيئة، ج ر، العدد 
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 بالعمارات يتعلق ،1976 فيفري 20: في المؤرخ ،34-76: رقم الرئاسي المرسوم .3
 .1976 مارس12: في الصادرة ،21 العدد ر، ج الملغى، المزعجة أو صحية والغير المخطرة

تضمن إعادة تنظيم ، ي1977 أفريل 23، المؤرخ في: 73-77رقم: الرئاسي المرسوم  .4
 .1977 ماي 08، الصادرة بتاريخ: 37العدد   ،، ج رهياكل الحكومة

يتضمن انهاء ، 1977أوت  15، المؤرخ في: 119-77المرسوم الرئاسي رقم:  .5
 .1977أوت  21: في، الصادرة  64العدد   ،، ج رنشاطات اللجنة الوطنية البيئة

 إحداث يتضمن ،1980 نوفمبر 22: في المؤرخ ،277/ 80: رقم الرئاسي المرسوم .6
 .1980 نوفمبر 25: في الصادرة ،48 العدد ر، ج العمرانية، للتهيئة الوطنية الوكالة

 إحداث يتضمن ،1980 نوفمبر 22: في المؤرخ ،80/276: رقم الرئاسي المرسوم .7
 نوفمبر 28: في الصادرة ،84 العدد ر، ج العمراني، واإلنجاز للدراسات الوطني المركز
1980. 

 كاتب صالحيات يحدد ،1981مارس 23: في المؤرخ ، 81/49: رقم الرئاسي المرسوم .8
 . 1981مارس 24: في  الصادرة ،12 العدد ر، ج االراضي، واستصالح للغابات الدولة

 بصالحيات المتعلق ،1981 أكتوبر 10: في المؤرخ ،267-81: الرئاسي رقم المرسوم .9
 ،41 العدد ر، ج العمومية، والطمأنينة النقاوة طرق يخص فيما البلدي الشعبي المجلس رئيس

 .1981 اكتوبر 10: في الصادرة
 صالحيات يحدد  ،1981 ديسمبر 26: في المؤرخ ،81/380: رقم الرئاسي المرسوم .10

 ،52 العدد ر، ج العمرانية، التهيئة و التخطيط قطاع في اختصاصاتهما و الوالية و البلدية
  .1981 ديسمبر 29: في الصادرة

 لصالحيات المحدد ،1981 ديسمبر 26: في المؤرخ ،387-81: رقم الرئاسي المرسوم .11
 ،52 العدد ر، ج ،األراضي استصالح و الغابات قطاع في اختصاصاتهما و الوالية و البلدية

 .1981 ديسمبر 29: في الصادرة
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 تحديد المتضمن ،1981 ديسمبر 26 :في المؤرخ ،372-81: رقم الرئاسي المرسوم .12
: في الصادرة ،52 العدد ر، ج السياحي، القطاع في واختصاصاتها الوالية و البلدية صالحيات

 .  1981 ديسمبر 29
 تحديد المتضمن ،1981 ديسمبر 26: في المؤرخ ،379-81: رقم الرئاسي المرسوم .13

 29: في الصادرة ،52 العدد ر، ج المياه، قطاع في واختصاصاتها والوالية البلدية صالحيات
 .1981 ديسمبر

 مجلس إنشاء يتضمن ،1983 يناير 8: في المؤرخ ،74/ 83: رقم الرئاسي المرسوم .14
 .1983 جانفي 11: في  الصادرة ،02 العدد ر، ج للصيد، أعلى
 المعهد إنشاء يتضمن ،1983 أوت 06: في المؤرخ ،83/477: رقم الرئاسي المرسوم .15

 .1983 أوت 06: في  الصادرة، 33ج ر، العدد  المائيات، وتربية البحري للصيد التكنولوجي
 معهد إنشاء يتضمن ،1983 وتأ 13: في المؤرخ ،83/495: رقم الرئاسي المرسوم .16

 . 1983 أوت 16: في الصادرة ،34 العدد ر، ج، وتنظيمه السواحل وتهيئة البحر لعلوم وطني
 أصناف ،المتضمن 1983 اوت 20: في المؤرخ ،83/509: رقم الرئاسي المرسوم .17

 .1983 أوت 23 في:  في  الصادرة ، 35 العدد ر، ج المحمية، األليفة غير الحيوانات
 القانون يحدد ،1983 سبتمبر 10: في المؤرخ ،83/521: رقم الرئاسي المرسوم .18

 13: في الصادرة ،38 العدد ر، ج المركزية، اإلدارات لدى المحدثة البحث لمراكز األساسي
 . 1983 سبتمبر

يتضمن تنظيم وتشكيل ، 1984جانفي  22: المؤرخ في، 84/12رقم: الرئاسي المرسوم  .19
 . 1984جانفي  24: في، الصادرة  04العدد  ،،  ج رالحكومة

 العام النظام يتضمن ،1984 جوان 23: في المؤرخ ،12-84: رقم الرئاسي المرسوم .20
 .1984 جوان 26: في الصادرة ، 26 العدد ر، ج للغابات،

 شروط يحدد ،1984 ديسمبر 15: في المؤرخ ،378 -84: رقم الرئاسي المرسوم .21
 16: في الصادرة ،66 العدد ر، ج ومعالجتها، الحضرية الصلبة النفايات وجمع التنظيف
 . 1984 ديسمبر
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 المهام تحديد متضمن ،1985 ماي 21: في المؤرخ ،119-85: رقم الرئاسي المرسوم .22
  .1985 ماي 22: في ، الصادرة22العدد ر، للوزراء، ج المركزية اإلدارة وأجهزة لهياكل العامة
 الوكالة إنشاء يتضمن ،1985 جوان 11: في المؤرخ ،163-85: رقم الرئاسي المرسوم .23

 .1985 جوان 12: في الصادرة ،25 العدد ر، للسدود ج الوطنية
 وكالة إنشاء يتضمن  ،1985 جوان 11: في المؤرخ ،85/164: رقم الرئاسي المرسوم .24

 .1985 جوان12: في الصادرة ،25 العدد ر، ج والتطهير، والصناعة الشرب لمياه وطنية
تنظيم  شروط حددي ،1985 اوت 25: في المؤرخ ،231-85: رقم الرئاسي المرسوم .25

 الصادرة ،36 العدد ر، ج ذلك، كيفيات يحدد كما ،الكوارث عند وتنفيذها واإلسعافات التدخالت
   .1985 اوت  28: في
 وكالة إنشاء يتضمن ،1985 اوت 25: في المؤرخ ،235/ 85: رقم الرئاسي المرسوم .26

 .1985 اوت 28: في الصادرة ،36 العدد ر، ج وترشيدها، الطاقة لتطوير
 نشر متضمنال ،1986 فيفري 09 في: ، المؤرخ22 -86رقم:  رئاسيال المرسوم .27

 .1986فيفري  16 في: الصادرة ،07 العدد ر، ج، 1986لسنة  الوطني الميثاق
 األمالك بوقاية يتعلق ، 1987 فيفري 10: في المؤرخ ، 44-87: رقم الرئاسي المرسوم .28

 . 1987 فيفري 11: في الصادرة ،07 العدد ر، ج الحرائق، من جاورها ما و الوطنية الغابية
 لقواعد المحدد ،1987 جوان 16: في المؤرخ ،143-87: رقم الرئاسي المرسوم .29

: في الصادرة ،25 العدد ر، ج كيفياته، ويضبط الطبيعية والمحميات الوطنية الحظائر تصنيف
 .1987 جوان 17
 إنشاء يتضمن ،1987 جوان 30: في المؤرخ ، 146-87: رقم الرئاسي المرسوم .30

 . 1987 جويلية 01: في الصادرة ، 27 العدد ر، ج البلدية، الصحة لحفظ مكاتب
 قواعد تحديد المتضمن ،1987 يونيو 16 في المؤرخ ،143-87: رقم الرئاسي المرسوم .31

  الصادرة ، 25 العدد ر، ج كيفياته، ويضبط الطبيعية المحميات و الوطنية الحظائر تصنيف
 .1987 جوان 17: في
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 مهام أنهاء متضمن ، 1988 فيفري 10 في: المؤرخ ، 30-88: رقم الرئاسي المرسوم .32
 الصادرة ،06 العدد ر، ج والغابات، بالبيئة المكلف والغابات الري وزير لدى الوزير نائب
 . 1988 فيفري 15:  بتاريخ
 مركز إنشاء يتضمن ،1988 مارس 22: في المؤرخ ،88/54: رقم الرئاسي المرسوم .33

 .1988 مارس 23: في الصادرة ،12 العدد ر، ج واألمن، اإلشعاع من الحماية
 مركز إنشاء يتضمن ،1988 مارس 22: في المؤرخ ،56-88: رقم الرئاسي المرسوم .34
 .1988 مارس 23: في الصادرة ،12 العدد ر، ج الطاقة، تنمية
 مركز انشاء ينظم ،1988 مارس 22: في المؤرخ ،59-88: رقم الرئاسي المرسوم .35

 . 1988 مارس 23: في  الصادرة ،12 العدد ر، ج النووية، التقنيات
 مركز إنشاء يتضمن ،1988 مارس 22: في المؤرخ ،88/60: رقم الرئاسي المرسوم .36
 .1988 مارس 23: في الصادرة ،12 العدد ر، ج المتجددة، الطاقات تنمية
 بتنظيم المتعلق ،1988 جويلية 04: في المؤرخ ، 88/131: رقم الرئاسي  المرسوم .37

 .1988 جويلية 04: في الصادرة ،27 العدد ر، ج بالمواطن، اإلدارة عالقة
 التنظيم يضبط ،1988 جويلية 26: في مؤرخال ،149-88: رقم الرئاسي المرسوم .38

 جويلية 26:  في الصادرة ،30 العدد ر، ج قائمتها، ويحدد المصنفة المنشآت على المطبق
  ، والملغى.1988

 تحديد المتضمن ،1988 نوفمبر 05: في المؤرخ ،88/228: رقم الرئاسي المرسوم .39
جراءات البحر تلوث أن شأنها من التي النفايات بغمر والطائرات السفن قيام شروط  ج ذلك، وا 

 .1988 نوفمبر 9: في الصادرة ، 46:  العدد  ر،
يتضمن إنشاء ، 1995أفريل  08المؤرخ في: ، 95/102المرسوم الرئاسي رقم:  .40

 .1995 فريلأ 11، الصادرة في: 12ج ر، العدد المجلس الوطني للطاقة،  
 إنشاء تضمن، ي1995 سبتمبر 30: في المؤرخ ،290-95: رقم الرئاسي المرسوم .41

 الصادرة ، 57 العدد ر، ج البحر، في واإلنقاذ الحراسة لعمليات ةجهوي ومراكز وطني مركز
  . 1995 أكتوبر 04:  في
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المتعلق بتعين أعضاء ، 1996جانفي  05المؤرخ في: ، 96/01المرسوم الرئاسي رقم:  .42
 . 1996جانفي  07، الصادرة بتاريخ: 01، ج ر، العدد  الحكومة

يتضمن تعيين ، 1999ديسمبر  24، المؤرخ في: 300-99رقم:  رئاسيالمرسوم ال .43
 .1999ديسمبر  26 ، الصادرة في:36، ج ر، العدد أعضاء الحكومة

، المتعلق بتعيين 2002جوان  17المؤرخ في:  ،208/  02المرسوم الرئاسي رقم:  .44
 . 2002جوان  18، الصادرة في: 42ضاء الحكومة، ج ر، العدد اع
 بالتنظيم المتعلق ،2006 ماي 31:في المؤرخ ،198/ 06: رقم الرئاسي المرسوم .45

 افريل 04: في الصادرة ،37 العدد ر، ج البيئة، لحماية المصنفة المؤسسات على المطبق
2006 . 

، المتعلق بتعيين 2007جوان  04: ، المؤرخ في173/  07المرسوم الرئاسي رقم:  .46
 .2007جوان  07، الصادرة في: 37دد عضاء الحكومة، ج ر، العأ

، المتعلق بتعيين 2010ماي  28، المؤرخ في: 149/  10المرسوم الرئاسي رقم:  .47
 . 2010ماي  30، الصادرة في: 36اعضاء الحكومة، ج ر، العدد 

، يتضمن تنظيم 2010اكتوبر  07، المؤرخ في: 10/236المرسوم الرئاسي رقم:  .48
 . 2010اكتوبر  07، الصادرة في: 58الصفقات العمومية، ج ر، العدد 

، يتضمن تعين 2012سبتمبر  04، المؤرخ في: 326/ 12المرسوم الرئاسي رقم:  .49
  .2012سبتمبر  09، الصادرة في:  49اعضاء الحكومة ، ج ر ، العدد 

يتضمن تعيين  ،2013سبتمبر  11 ، المؤرخ في:13/312المرسوم الرئاسي رقم:  .50
 .2013سبتمبر  15، الصادرة في: 44 ، العددأعضاء الحكومة، ج ر

عدل المرسوم ، الذي ي2013نوفمبر  25، المؤرخ في: 13/396المرسوم الرئاسي رقم:  .51
ج ر،  ،ارة التهيئة العمرانية والبيئة وسيرهادارة المركزية في وز لإل، المنظم 10/259التنفيذي رقم:

 . 2013ديسمبر  11، الصادرة في: 62العدد 
، يتضمن تعيين أعضاء 2014ماي 05، المؤرخ في: 14/154: المرسوم الرئاسي رقم .52

 .2014ماي  07، الصادرة في:  26د الحكومة، ج ر، العد
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 : المراسيم التنفيذية - ل

المناطق المتعلق بإدارة ، 1984مارس  03، المؤرخ في: 55-84المرسوم التنفيذي رقم:  .1
 . 1984مارس  6، الصادرة في: 10ج ر، العدد  ،الصناعية

، يعدل الطبيعة القانونية 1987جانفي  06، المؤرخ في: 87/08المرسوم التنفيذي رقم:  .2
جانفي  06، الصادرة: 02يعدل تنظيمها، ج ر، العدد تطوير الطاقة وترشيد استعمالها و لوكالة 
1987. 

، يحدد صالحيات 1989جويلية  25، المؤرخ في: 89/131المرسوم التنفيذي رقم:  .3
 .1989جويلية  26، الصادرة في: 30ج ر، العدد ، وزير الري

، متضمن تحديد 1989اوت  29، المؤرخ في: 89/165المرسوم التنفيذي رقم:  .4
 .1989اوت  30، الصادرة في: 36صالحيات وزير النقل، ج ر، العدد 

 متضمن تحديد ،1990جانفي  01، المؤرخ في: 90/12رقم: تنفيذي المرسوم ال .5
 .1990جانفي  10، الصادرة بتاريخ: 02صالحيات وزير الفالحة، ج ر، العدد 

، يتضمن إنشاء الوكالة 1990أفريل  21، المؤرخ في: 114-90المرسوم التنفيذي رقم:  .6
 .1990ماي  02،  الصادرة في: 18ج ر، العدد  بات،الوطنية للغا

يتضمن إنشاء الوكالة  ،1990أفريل  21، المؤرخ في: 90/115ذي رقم: يالمرسوم التنف .7
 . 1990 ماي 02، الصادرة في:  18الوطنية لتنمية الصيد  البحري، ج ر، العدد 

، يحدد صالحيات 1990ديسمبر  01: ، المؤرخ في392-90المرسوم التنفيذي رقم:  .8
 .1990ديسمبر  12، الصادرة بتاريخ:  54العدد  ،المنتدب للبحث والتكنولوجيا، ج رالوزير 

 تنظيم متضمن 1990 ديسمبر 01: في المؤرخ ،90/393: رقم التنفيذي المرسوم .9
 .1990 ديسمبر 12: في الصادرة ،54 العدد ر، ج والتكنولوجيا، للبحث المركزية اإلدارة
، 56 العدد، ج ر، 1990 ديسمبر 22، المؤرخ في: 90/410المرسوم التنفيذي رقم:   .10

 .1990ديسمبر  25الصادرة في: 
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، متضمن إعادة تنظيم 1991فبراير  09، المؤرخ في: 91/33المرسوم التنفيذي رقم:  .11
 ، الصادرة بتاريخ:07ي وكالة وطنية لحفظ الطبيعة، ج ر، العدد المتحف الوطني للطبيعة ف

 .1991فبراير  13
،  المحدد لقواعد تنظيم 1991ي فيفر  16، المؤرخ في: 42-91المرسوم تنفيذي رقم:   .1

 20، الصادرة في:  08مصالح التخطيط و التهيئة العمرانية في الوالية و عملها، ج ر، العدد 
 .1991فيفري 

العامة المحدد للقواعد  1991ماي  28، المؤرخ في: 175-91المرسوم التنفيذي رقم:  .2
    .1991جوان  01، الصادرة في: 26، ج ر ، العدد للتهيئة والتعمير والبناء

عداد إالمحدد إلجراءات ،  1991ماي  28، المؤرخ في:  177-91المرسوم التنفيذي:   .3
ومحتوى الوثائق المتعلقة به، ج ر، العدد  المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه،

 .1991 جوان 01الصادرة في:  ،26
، المحدد إلجراءات 1991ماي  28، المؤرخ في: 178-91رقم:  التنفيذي المرسوم .4
ر، العدد ، ج اومحتوى الوثائق المتعلقة بها والمصادقة عليه مخططات شغل األراضيعداد إ

 .1991 جوان 01الصادرة في:  ،26
، يعدل ويتم المرسوم 1992فيفري  18، المؤرخ في: 92/73المرسوم التنفيذي رقم:  .5

، المتعلق بتنظيم وكالة تطوير الطاقة وترشيد 1987جانفي  06في:  ، المؤرخ 08-87رقم: 
 .1992فيفري  21، الصادرة في: 14استعمالها، ج ر، العدد 

، متضمن تحديد 1992أكتوبر  03المؤرخ في: ،92/357المرسوم التنفيذي رقم:  .6
 اكتوبر 04، الصادرة في: 71العدد  ،تقليدية، ج رصالحيات وزير السياحة والصناعات ال

1992 . 
دد صالحيات ، يح1992ديسمبر  28، المؤرخ في: 92/488المرسوم التنفيذي رقم:  .7

 . 1992ديسمبر  30، الصادرة في: 93، ج ر، العدد وزير التربية الوطنية
متضمن تنظيم  ،1992ديسمبر  28مؤرخ في: ال، 489/ 92المرسوم التنفيذي رقم:  .8
 .1992ديسمبر  30، الصادرة في: 93 ر، العدد ، جدارة المركزية في وزارة التربيةاإل



- 359 - 

 

، يتضمن تعديل القانون 1993جوان  14، المؤرخ في: 93/139المرسوم التنفيذي رقم:  .9
جوان  17، الصادرة في: 41األساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات، ج ر، العدد 

1993. 
 الدخان إفراز ينظم ،1993 جويلية 10: في المؤرخ ،93/165: رقم التنفيذي المرسوم .10

 14: في الصادرة ، 46 العدد ر، ج الجو، في الصلبة والجسيمات والروائح والغبار والغاز
 .1993 جويلية

 تنظيم متضمن ،1993 أكتوبر 10: في المؤرخ ،93/235: رقم التنفيذي المرسوم .11
 13: بتاريخ الصادرة ،65 العدد ر، ج العلمي، والبحث للجامعات المركزية اإلدارة
   .1993اكتوبر

، يتضمن إنشاء 1993أكتوبر  27، المؤرخ في: 93/259ذي رقم: المرسوم التنفي .12
،  71المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات، ج ر، العدد 

 .1993أكتوبر  27الصادرة في: 
 وزير صالحيات يحدد ،1994 اوت 10: في المؤرخ ، 94/240: رقم التنفيذي المرسوم .13

 . 1994 اوت 17: في الصادرة ،52 العدد ر، ج العمرانية، والتهيئة التجهيز
 وزير صالحيات يحدد ،1994 اوت 10: في المؤرخ ، 94/247: رقم التنفيذي المرسوم .14

 21: في الصادرة ،53 العدد ر، ج اإلداري، واإلصالح والبيئة المحلية والجماعات الداخلية
 . 1994 اوت

، يتضمن مكافحة 1994ديسمبر  17 :، المؤرخ في94/274المرسوم التنفيذي رقم:  .12
حداث مخططات استعجالية، ج ر، العدد  تلوث ديسمبر  19، الصادرة في: 59البحر وا 

1994. 
 المديرية تنظيم يحدد ،1995 أفريل 12: في المؤرخ ،95/107: رقم التنفيذي المرسوم .13

 .  1995 أفريل 12: في الصادرة ،23 العدد ر، ج للبيئة، العامة
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، المحدد لشروط منح 1995أكتوبر  18 :مؤرخ فيال، 95/321المرسوم التنفيذي رقم:  .14
الصادرة  ،62ج ر، العدد  ،ويضبط كيفياتها غير أليفةسسات تحوز حيوانات الرخص لفتح مؤ 

 .1995اكتوبر  22في:
، المتضمن إنشاء 1995أكتوبر  25، المؤرخ في: 95/333المرسوم التنفيذي رقم:  .15

اكتوبر  29، الصادرة في: 64عملها، ج ر، العدد والئية للغابات ويحدد تنظيمها و  محافظة
1995 . 

، المتضمن تنظيم 1995نوفمبر  15، المؤرخ في: 370-95المرسوم التنفيذي رقم:  .16
، الصادرة 70د ي الوالية وعملها، ج ر، العدالمبنية فة و البيئة الهندسة المعمارية والتعمير و لجن

 .1995نوفمبر  19في:  
 المفتشية مهام متضمن ،1996 جانفي 27: في المؤرخ ،96/59: رقم التنفيذي المرسوم .17

 .1996جانفي 28: بتاريخ الصادرة ، 07 العدد ر، ج ، عملها وتنظيم للبيئة العامة
 إحداث المتضمن، 1996 جانفي  27 في: ، المؤرخ60/ 96 التنفيذي رقم: المرسوم .18

 .1996 جانفي  28، الصادرة في: 07 العدد  ج ر، ،للبيئة في الوالية مفتشية
 تحديد متضمن ،1996 جانفي 27: في المؤرخ ،66-96:رقم التنفيذي المرسوم .19

 .1996 جانفي 31: في الصادرة ،08 العدد ر، ج والسكان، الصحة وزير صالحيات
 اإلدارة تنظيم متضمن ،1996 جانفي 27: في المؤرخ ،67-96: رقم التنفيذي المرسوم .20

 . 1996 جانفي 31: في الصادرة ،08 العدد ر، ج والسكان، الصحة وزارة في المركزية
 تنظيم المتضمن ،1996 افريل 06: في المؤرخ ،96/120: رقم التنفيذي المرسوم .21

 . 1996 افريل 10: في الصادرة ،22 العدد ر، ج الفالحة، وزارة في المركزية اإلدارة

 تحديد متضمن ،1996أفريل 20 :في مؤرخال ،140-96: رقم التنفيذي المرسوم .22
 . 1996 فريلأ 21: في صادرةال ،25 العدد ر، ج والثقافة، االتصال وزير صالحيات

 اإلدارة تنظيم يتضمن ،1996 أفريل 20: في المؤرخ ،141-96: رقم التنفيذي المرسوم .23
 .1996 افريل 21:في الصادرة ،25 العدد ر، ج والثقافة، االتصال لوزارة المركزية
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 تحديد يتضمن ،1996 جوان 15: في المؤرخ ،96/214: رقم التنفيذي المرسوم .24
 ، والملغى.1996 جوان 16: في الصادرة ،37 العدد ر، ج ، والمناجم الطاقة وزير صالحيات

 اإلدارة تنظيم يتضمن ،1996 جوان 15: في المؤرخ ، 96/215: رقم التنفيذي المرسوم .25
 ، والملغى.1996 جوان 16: في الصادرة ،37 العدد ر، ج والمناجم، الطاقة وزارة في المركزية

 تنظيم يتضمن ،1996 جويلية 29: في المؤرخ ،96/258: رقم التنفيذي المرسوم .26
 ،46 العدد ر، ،ج بالتخطيط المكلف الحكومة رئيس لدى المنتدب للوزير المركزية اإلدارة

 .1996 جويلية 31: في الصادرة
 تحديد يتضمن ،1996 سبتمبر 28: في المؤرخ ،96/319: رقم التنفيذي المرسوم .27

 ،1996 اكتوبر 02: في الصادرة ،57 العدد ر، ج الهيكلة، إعادة و الصناعة وزير صالحيات
 .والملغى

 إنشاء يتضمن، 1996 ديسمبر 18: في المؤرخ ،96/272: رقم التنفيذي المرسوم .46
  .1996 ديسمبر 21: في الصادرة ،83 العدد ر، ج  ، للماء، وطني مجلس

، يحدد كيفيات تسعير 1998ماي  16، المؤرخ في:  156 -98المرسوم التنفيذي رقم:  .47
، ج ر، ير، وكذا التعريفات المتعلقة بهاالمياه المستعملة في المنزل والصناعة والفالحة والتطه

 .1998ماي  17، الصادرة في: 31العدد 
 التنظيم يضبط ،1998 نوفمبر 05: في المؤرخ ،339- 98: رقم التنفيذي المرسوم .28
 نوفمبر 04: في الصادرة ،82 العدد ر، ج قائمتها، ويحدد المصنفة المنشآت على يطبق الذي

1998 . 

 صالحيات يحدد ،2000 جوان 20: في المؤرخ ،135-2000: رقم التنفيذي المرسوم .29
 21: في الصادرة ،36 العدد ر، ج والعمران، والبيئة اإلقليم وتهيئة العمومية األشغال وزير
 .2000 جوان
، يحدد صالحيات 2000اكتوبر  25، المؤرخ في:  2000/324المرسوم التنفيذي رقم:  .30

 .2000اكتوبر  25، الصادرة في: 63 ج ر، العدد، وزير الموارد المائية
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، يتضمن تنظيم االدارة 2001جانفي  07 :المؤرخ في ،01/09المرسوم التنفيذي رقم  .31
 .2001ي جانف 14، الصادرة في: 04المركزية في وزارة تهيئة اإلقليم والبيئة، ج ر، العدد 

، يعدل ويتمم  2001ديسمبر  13، المؤرخ في:408  -01: المرسوم التنفيذي رقم .32
 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص ،147-89المرسوم التنفيذي رقم: 

 .2001ديسمبر  19، الصادرة في: 78 بالصندوق الوطني للبيئة، ج ر، العدد
 لكيفيات ، المحدد2003ديسمبر  09، المؤرخ في :  477 -03رقم:  التنفيذي المرسوم .33

جراءات ، 78  العدد ،ر ج ومراجعته، نشرهو   الخاصة النفايات الوطني لتسيير المخطط إعداد وا 
 .2003ديسمبر  14في : الصادرة 

، المعـدل والمتمم 2003ديسمبر  17، المؤرخ في: 03/494 التنفيذي رقم: المرسوم .34
، المتضمن إنشاء مفتشية 1996جانفي  07المؤرخ في:  ،60/ 96للمرسوم التنفيذي رقـم: 

  .2003ديسمبر  21، الصادرة في: 80 العدد  ج ر، البيئة في الوالية،
المحدد لكيفيات  ،2004ديسمبر  14: في، المؤرخ 409 -04تنفيذي رقم : المرسوم ال .35

 .2004ديسمبر  19، الصادرة في: 81 نقل النفايات الخاصة الخطرة، ج ر، العدد
، يحدد القواعد 2004ديسمبر  14 :، المؤرخ في410-04المرسوم التنفيذي رقم:  .36

العامة لتهيئة واستغالل منشآت معالجة النفايات وشروط قبول النفايات على مستوى هذه 
 .2004ديسمبر  19رة في: ، الصاد81لمنشآت، ج ر، العدد ا

، ينظم النبعاث 2006افريل  15المؤرخ في : ، 138 -06المرسوم التنفيذي رقم:  .48
، ج ر، وط التي تتم فيها مراقبتهاالغاز والدخان والبخار والجزيئات الصلبة في الجو، وكذا الشر 

  . 2006افريل  16، الصادرة في :  24العدد 
، الذي يضبط القيم  2006افريل 19، المؤرخ في : 141 -06المرسوم التنفيذي رقم:  .49

 .2006افريل  23، الصادرة في: 26القصوى للمصبات الصناعية السائلة، ج ر، العدد 
 بالتنظيم ، المتعلق2006ماي  31، المؤرخ في: 198-06 رقم: المرسوم التنفيذي .50

جوان  04، الصادرة في: 37العدد  ر، ج لبيئة،ا لحماية المصنفة المؤسسات على المطبق
2006.  



- 363 - 

 

، المحدد لكيفيات تسيير 2006جويلية  04، المؤرخ في: 237-06: التنفيذي المرسوم .51
زالة 302-65حساب التخصيص الخاص رقم:  ، الذي عنوانه الصندوق الوطني للبيئة وا 

 .2006ماي  09، الصادرة في: 45التلوث، ج ر، العدد 
عادة 2007افريل 21، المؤرخ في: 117-07فيذي رقم: المرسوم التن .52 ، المحدد لكيفيات وا 

 22، 26ج ر، عدد  دفع الرسم على اإلطارات المطاطية الجديدة المستوردة أو المصنعة محليا،
 .2007افريل  

يحدد مجال تطبيق  ،2007ماي  19، المؤرخ في: 145-07المرسوم التنفيذي رقم:  .53
، الصادرة 34ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة ،ج ر، العدد 

 . 2007ماي  22بتاريخ: 
، يتضمن تحديد 2007سبتمبر  09، المؤرخ في: 07/266المرسوم التنفيذي رقم:  .54

 .2007سبتمبر  16، الصادرة في: 57صالحيات وزير الطاقة والمناجم، ج ر، العدد 
 تنظيم يتضمن ،2007 سبتمبر 09: في المؤرخ ،07/267: رقم التنفيذي المرسوم .55

 .2007 سبتمبر 16: في الصادرة ،57 العدد ر، ج والمناجم، الطاقة وزارة في المركزية اإلدارة
، المحدد لكيفيات  2007سبتمبر  27، المؤرخ في :  299 -07المرسوم التنفيذي رقم:  .56

، الصادرة 63التكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي، ج ر، العدد تطبيق الرسم 
 . 2007اكتوبر  07في: 
، المحدد لكيفيات 2007 سبتمبر 27، المؤرخ في :  07/300المرسوم التنفيذي رقم:   .57

 07، الصادرة في: 63العدد ، ج ر،ي على المياه ذات المصدر الصناعيتطبيق الرسم التكميل
 . 2007اكتوبر 

، المحدد لكيفيات 2008ديسمبر  24، المؤرخ في: 144 – 08المرسوم التنفيذي رقم:  .58
، 01كأنواع حيوانات مهددة باالنقراض، ج ر، العدد  قبض عينات من الحيوانات المصنفة

 .2008ديسمبر  29الصادرة في: 
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، المتعلق بالرسم 2009اكتوبر 20المؤرخ في :  ،336 -09المرسوم التنفيذي رقم:  .59
نوفمبر  04، الصادرة في: 63خطيرة على البيئة، ج ر، العدد على األنشطة الملوثة أو ال

2009. 
 بالمخطط المتعلق ،2010 جانفي 04: في المؤرخ ،01-10: رقم التنفيذي المرسوم .60

 06: في الصادرة ،01 العدد ر، للماء،ج الوطني والمخطط المائية الموارد لتهيئة التوجيهي
 .2010 جانفي
، يحدد مهام المصالح 2012جويلية  21، المؤرخ في: 12/293المرسوم التنفيذي رقم:  .37

جويلية  29، الصادرة في: 44المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيم سيرها، ج ر، العدد 
2012. 
 :القرارا  -س 

، يتضمن تنظيم وتسيير الكتابة الدائمة 1975 أفريل 09في:  مؤرخال الوزاري القرار .38
 . 1975أفريل  29في:  الصادرة، 34للجنة الوطنية للبيئة، ج ر، العدد 

يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة  ،1996ماي  26قرار وزاري مشترك، المؤرخ في:  .39
 22، الصادرة في:  81العدد ج ر، األمراض المتنقلة عن طريق المياه وتنظيمها وتسييرها، 

 . 1996ديسمبر 
، يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة 1987 جوان 25قرار وزاري مشترك مؤرخ في:  .40

 .1989ماي  31في:  ةصادر ال، 22عدد ال ،الوطنية للمياه المعدنية والمواقع المناخية، ج ر
للوكالة  يتضمن التنظيم اإلداري ،1987أوت  09المؤرخ في:  ،قرار وزاري مشترك .41

 .1988نوفمبر  23، الصادرة في: 48الوطنية للسدود، ج ر، العدد 
 :خرىأمصادر  -ك 
 ،2003ابريل  28 في: المؤرخة الوطني، الشعبي المجلس لمداوالت الرسمية الجريدة .1

 .49رقم:  األولى، السنة
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المؤسسة الجهوية -لوحدة النشارة التابعة لمديرية شعبة الخشب  3841اإلعذار رقم:  .2
الجزائر، من طرف مديرية البيئة  -والية خنشلة-المتواجدة ببلدية بوحمامة  -للهندسة الريفية

 .2013ديسمبر 31بتفويض من والي والية خنشلة، الجزائر، الصادر في: 
موقعة من مديرية البيئة  -الوالئية لوالية خنشلة، من اللجنة 782محضر معاينة رقم: .3

 -المؤسسة الجهوية للهندسة الريفية-، إلى وحدة نجارة الخشب -بتفويض من والي الوالية
 . 2014مارس  30، الجزائر، الصادر في: -والية خنشلة-المتواجدة بطريق بغاي 

بالجلفة، لسنة عن: المحافظة السامية لتطوير السهوب  ، الصادر01عذار رقم: اإل .4
  . 2016مارس  22، المنشور في الجريدة الوطنية الفجر، يوم: 2016

االتفاقية الفردية بين إدارة الغابات والمؤسسة الوطنية للهندسة الريفية، الجزائر، في:  .5
31/03/2016. 
 المراجع:  -2

مقارنا بتشريعا  الحماية القانونية للبيئة ودفوع البراءة الخاصة بها أحمد المهدي،  .1
  .2006مصر، ، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، القاهرة، طس  ، دالدول العربية

، دار الحامد للنشر  01، طساليب حماية البيئة العربية من التلوثأحمد النكالوي، أ .2
 .2004ردن، والتوزيع، عمان، األ

، ضوء مبدأ أسلمة القانون المعاصر المفهوم القانوني للبيئة فيأحمد محمد حشيش،  .3
 .2001، مصر دار الفكر الجامعي، االسكندرية،، 1ط 
 ،ة المعارفأ، منشمنازعا  التعويض في مجال القانون العامحمد محمود جعة، أ .4

 .2005مصر، اإلسكندرية، 
، ط استقراء قواعد المسؤولية المدنية في منازعا  التلوث البيئيأحمد محمود سعد،  .5

 . 1994 مصر، النهضة العربية ، القاهرة، ، دار01
مطبوعات الجامعية، الجزائر، ، ديوان المحاضرا  في المؤسسا  اإلداريةأحمد محيو،  .6

1992.   

 الكتب:  - أ
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 ديوان، 05ط  خالد، وبيوض نجقأ فائز ترجمة ،اإلدارية المنازعا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .7
 . 2005 الجزائر، عكنون، بن الجامعية، المطبوعات

 . 2004 األردن، ، دار المناهج، عمان،التربية البيئيةيمن سليمان مزاهرة، أ .8
 ، الدار الجامعية،اقتصاديا  الموارد والبيئةالسيدة إبراهيم مصطفى وآخرون،  .9

 .2007مصر، اإلسكندرية،
للنشر  دار الخلدونية، النظام القانوني للضرر البيئي وآليا  تعويضه، جميلة حميدة .11

 .2011، والتوزيع، الجزائر
، مكتبة 01، طتلوث البيئة السلوكيا  الخاطئة وكيفية مواجهتها، شحاتة حمدأ حسن .11

 .2000الدار العربية للكتاب، القاهرة، مصر، 
التلوث الصناعي وأثره  -حماية البيئة الخليجية خالد القاسمي، وجيه جميل البعيني،   .12

، المكتب الجامعي الحديث االزاريطية ، االسكندرية ، مصر، - العربية والعالميةعلى البيئة 
1999.  

، دار الميسرة، عمان، 1، ط -دراسة مقارنة  -القانون اإلداريخالد خليل الظاهر،  .13
 .1997األردن، 

، 02، طإدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة، خالد مصطفى قاسم .14
 .2010،سكندرية، مصرالجامعية، اإلالدار 

حماية السكينة العامة معالجة لمشكلة العصر في فرنسا ومصر داود الباز،  .15
، دار النهضة  -دراسة مقارنة في القانون اإلداري البيئي والشريعة اإلسالمية  -)الضوضاء( 

  .1998مصر،  العربية، القاهرة،
ة العصر في فرنسا ومصر معالجة لمشكل -حماية السكينة العامة ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .16

، دار - اري البيئي والشريعة اإلسالمية: دراسة تأصيلية مقارنة في القانون اإلد)الضوضاء(
 .2004، مصر، لجامعي، االسكندريةالفكر ا

، دار الفكر الجامعي، من التلوث ساس الدستوري لحماية البيئةاأل، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .17
 .2007االسكندرية، مصر، 
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، دار الحامد للنشر و -دراسة في التربية البيئية -اإلنسان و البيئة راتب السعود،  .18
 .2007األردن،  التوزيع، عمان،

، دار النهضة العربية، 1طار الدستوري للحق في البيئة، ط رجب محمود طاجن، اإل .19
 .2008 مصر، القاهرة،
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: يـــــــــــــف ةـــــــــالجلس ،006195: مــــــــــرق الملف األولى، الغرفة الدولة، مجلس قرار .3
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 109................. ......................................: الوكالة الوطنية للغاباتأوال
 110........ .......................................: المعهد الوطني لحماية النباتاتثانيا
 111.................... .........: الهياكل المتخصصة في حماية الحيواناتالثالث الفرع
 111....... .................................................: المجلس األعلى للصيدأوال
 111.............. ...............................: المعهد الوطني لصحة الحيواناتثانيا
 112... .............................................. معهد تنمية التربيات الخفيفة :ثالثا
 112.. .................................................: معهد التنمية لتربية األغنامرابعا

 113. ................................................: معهد التنمية لتربية األبقارخامسا
 113 ..........................البيئة الصناعيةاالستشارية لحماية  ئات: الهيالثاني المطلب

 113................ ..............المتخصصة في التهيئة العمرانية ئات: الهياألول الفرع
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 113............. ..................................: الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانيةأوال
 114.... ...............................: المركز الوطني للدراسات واإلنجاز العمرانيثانيا
 114 ............................المتخصصة في مجال الطاقة ئاتالهيدور : الثاني الفرع
 115........................................ترشيدهاالوكالة الوطنية لتطوير الطاقة و : أوال
 115.................................................: مركز تنمية الطاقات المتجددةثانيا
 116........................................................المجس الوطني للطاقة: ثالثا
  116..............ومخلفات النفايات ي حالة وقوع الكوارثفالمتدخلة  ئات: الهيالثاني الفرع
 117..............................................: مركز الحماية من اإلشعاع واألمنأوال
 117.....................................................: مركز تنمية أنظمة الطاقةثانيا
 118.......................... ........................التقنيات النوويةتنمية : مركز ثالثا
 118..... .الوكالة الوطنية للنفايات................................................: رابعا

 119 ................................في حماية البيئة دور اإلدارة المحلية: الثالث المبحث
 120 .............................الوالية في مجال حماية البيئة صالحيات: األول المطلب

 120...........................: دور المجلس الشعبي الوالئي في حماية البيئةاألول الفرع
 120...............................................................: التنمية العمرانيةأوال
 121...............................................................: التنمية الفالحيةثانيا
 121................................................................: التنمية الثقافيةثالثا
 122....................................: اختصاصات الوالي في حماية البيئةالثاني الفرع
 122............................................: اختصاصات متعلقة بحماية الطبيعةأوال
 124..................................ثار النفاياتآ: اختصاصات الوالي في مكافحة نياثا

 125.................................اختصاصات الوالي في مجال التهيئة العمرانية :ثالثا
 126.................................: اختصاصات البلدية في حماية البيئةالثاني المطلب

 127...........................جمع النفايات الحضرية في البلدية : اختصاصاألول الفرع
 128........اختصاص البلدية في الحفاظ على الصحة في األماكن العمومية :الثاني الفرع
 129.............................البلدية في مجال حماية الطبيعة اختصاص: الثالث الفرع
 130..............................في حماية التراث الثقافي البلدية : اختصاصرابعال الفرع
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 132........................لتسيير الحماية البيئية اإلداريالتخطيط جراء إالفصل الثالث: 
  133...............................................: مفهوم التخطيط البيئياألول المبحث
 133.................................ي.............لتخطيط البيئاتعريف : األول المطلب
 136.......................................البيئي اإلداريسس التخطيط أ: الثاني المطلب

 136.......................................سلوب المركزية التخطيطأ: اعتماد األول الفرع
 137..................................................المشاركة أ: تكريس مبدالثاني الفرع
 137.................................................: فعالية الكوادر المؤهلةالثالث الفرع

 138...............................................: أهمية التخطيط البيئيالثالث المطلب
 138.............في الحفاظ على التوازن البيئي.............: أهمية التخطيط األول الفرع
 139......................................: أهمية التخطيط البيئي االقتصاديةالثاني الفرع

 141................................ : تطبيقات التخطيط في المجال البيئيالثاني المبحث
 141..........................................مركزية البيئية: المخططات الاألول المطلب
 143......................ة.................الوطني ةالتوجيهي ات: المخططالثاني المطلب
 144..................................المخطط التوجيهي للمياه.............: األولالفرع 

 145...............................المخطط التوجيهي للتنمية الفالحية......الفرع الثاني: 
 145.....................المخطط التوجيهي للصيد البحري وتربية المائيات..الفرع الثالث: 
 145.....................................المخطط التوجيهي للطاقة.........الفرع الرابع: 

 146.............................المخطط التوجيهي للمناطق الصناعية واألنشطة: خامسا
 146.............................................مخطط تسيير النفايات الخاصة: سادسا

 148: المخططات التوجيهية الجهوية لتهيئة االقليم..........................المطلب الثالث
 148: تبلور فكرة التخطيط الجهوي............................................األولالفرع 
 149.........................................المخطط الجهوي لتهيئة االقليم: الثاني الفرع

 150........................................: المخططات التوجيهية المحليةالرابع المطلب
 151..........................: الميثاق البلدي لحماية البيئة والتنمية المستدامةاألول الفرع
 152..........................................: المخطط المحلي للعمل البيئيالثاني الفرع
 154.....................................................: التخطيط العمرانيالثالث الفرع
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 154.............................................: المخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرأوال
 155........................................................: مخطط شغل األراضيياثان

 157.......................................: المخططات الوالئية لتهيئة اإلقليمالرابع الفرع
 160......................البيئي كإجراء كفيل بحماية البيئة اإلداريلضبط الفصل الرابع: ا

 160...............................البيئي اإلداري: المفهوم القانوني للضبط األول المبحث
 162.......................................البيئي اإلداريغراض الضبط أ: الثاني المبحث

 163................................................: األمــن العــــــام البيئياألول المطلب 
 164................................................: الصحة البيئية العامةالثاني المطلب

 164......................................الجماعية المقصود برعاية الصحة: األول الفرع
 165.............................حماية الصحة البيئية من األمراض المعدية: الثاني الفرع
 165.......................................حماية الصحة البيئية من التلوث: الثالث الفرع

 166......................................................: السكينة العامةالثالث المطلب
 168................................(: النظام البيئي الخلقي ) اآلداب العامةالرابع المطلب
 170.................................: حماية البيئة من خالل حماية الرونق والرواءخامسا
 171...............................في حماية البيئة اإلداريالضبط  أدوات: الثالث المبحث
 172...........................................التنظيمية اإلدارية: القرارات األولالمطلب 
 173....................................: صاحب االختصاص بإصدار اللوائحاألولالفرع 
 174..........................الثاني: مظاهر تقييد صاحب النشاط في لوائح الضبط الفرع
 175............................................الترخيص الصادر عن اإلدارة البيئية: أوال

 181..........................................................إخطار اإلدارة البيئيةثانيا: 
 183.....................................االلتزامات المفروضة من قبل اإلدارة البيئيةثالثا: 
 185.......................................................اإلداريسلوب الترغيب أ: رابعا
 186.........................................الفردية اإلداريت الضبط ا: قرار الثاني الفرع
 186..................................................: تدابير الضبط الفردية المستقلةأوال
 187...........................................وامر الضبط الفردية بالالئحةأ: عالقة ثانيا
 188...................................................: شروط تدابير الضبط الفرديةثالثا



- 399 - 
 

 189......................................: قرارات دراسة التأثير على البيئةالثالث المطلب
 194......................الالحقة بعد وقوع الضرر البيئي اإلداريةالباب الثاني: الحماية 

 196.........الالحقة للبيئة........... اإلداريةالحماية  تحكم التي المبادئ: األولالفصل 
 196..........................ث الدافع..................الملـو مبدأ  مفهوم: األول المبحث
 197..............................................الملوث الدافع أمبد نشأة: األول المطلب
 198...........................................الملوث الدافع أمبد تعريف: الثاني المطلب

 198 ....................................الملوث الدافع أمبدل : التعريف الفقهياألول الفرع
 200......: تعريف مبدأ الملوث الدافع في التشريع الجزائري...................الثاني الفرع

 202........................................الملوث الدافع أ: خصائص مبدلثالثا المطلب
 202.......................................تعويضي أالملوث الدافع مبد أ: مبداألول الفرع
  203...........................................مرن أالملوث الدافع مبد أ: مبدالثاني الفرع

 204......................................مسؤوليةال أمبدبالملوث يدفع  أ: مبدالثالث رعالف
 204.......................................اقتصادي أالملوث الدافع مبد أ: مبدالرابع الفرع

 205...............................الملوث الدافع أتطبيق مبد: تطور مجال الثاني المبحث
 205......................................اتساع مجال مبدأ الملوث الدافع: األول المطلب

 206.................جددةالمت مبدأ الملوث الدافع إلى األضرارتطبيق اتساع : األول الفرع
 206........اتساع مبدأ الملوث الدافع إلى حاالت التلوث عن طريق الحوادث: الثاني الفرع
 206...............الملوثات المشروعةإلى  تطبيق مبدأ الملوث الدافع اتساع: الثالث الفرع

 207..........مبدأ الملوث الدافع في التشريع الجزائري سباب تأخر تطبيقأ: الثاني المطلب
 207.................................... البيئي اإلداريالتنظيم  : عدم استقراراألول الفرع
 208..........................القصور في تطبيق التدابير االحتياطية....... :الثاني الفرع

 209.......................المخاطب بالدفع التعويضي عن الضرر البيئي: الثالث المطلب
 211.............لعالج الضرر البيئي........ االستبدال والمشاركة أيدبم: الثالث المبحث
 211..................لردع الضرر البيئي................. االستبدال أ: مبداألول المطلب
 213..............................المشاركة إلصالح االضرار البيئية أ: مبدالثاني المطلب

 214...................................................: الدور غير القضائياألول الفرع
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 214........................................................القضائي : الدورالثاني الفرع
 218..............................الكفيلة بحماية البيئة اإلداريةالجزاءات  الفصل الثاني:

 218..............................في المجال البيئي اإلداري: مفهوم الجزاء األول المبحث
  218...............................................اإلداري: تعريف الجزاء األول المطلب
 220...........البيئي عن غيره من الجزاءات األخرى اإلداري: تمييز الجزاء الثاني المطلب

 220.........................البيئي عن الجزاء الجنائي اإلداري: تمييز الجزاء األول الفرع
 221..........................البيئي عن الجزاء المدني اإلداري: تمييز الجزاء الثاني الفرع
 222........................ البيئي عن الجزاء التأديبي اإلداري: تمييز الجزاء الثالث الفرع

 223..........................في المجال البيئي اإلداري: خصائص الجزاء الثالث المطلب
 223..........................................اإلداري: صفة الردع في الجزاء األول الفرع
 225......................................................: الخضوع للمبادئ القانونيةأوال
 225............................................اإلداري: تميزه عن إجراءات الضبط ثانيا
 226...................................................اإلداري: ذاتية الجزاء الثاني الفرع

 226........................................بسلطة الجزاء لإلدارة: االعتراف الثالث الفرع 
 227...........................اإلداريوالجزاء  اإلدارية: التناسب بين المخالفة الرابع الفرع
 228.....................................اإلداري: االلتزام بالمعقولية في اختيار الجزاء أوال
 228..........................عن مخالفة واحدة اإلدارية: االلتزام بعدم تعدد الجزاءات ثانيا
 229....................................: السلطة التقديرية في تحديد الجزاءالخامس الفرع
 229...........................من حيث التطبيق اإلداري:: عمومية الجزاء السادس الفرع

 230........................في المجال البيئي اإلدارية: تطبيقات الجزاءات الثاني المبحث
 230................................................اإلداريذار عاإلجزاء : األول المطلب
 232............................................اإلداري : سحب الترخيصالثاني المطلب
  234................................................اإلداريجزاء الحظر  :الثالث المطلب

 235......................المطلق......................... اإلداري: الحظر األول الفرع 
  236................................................النسبي اإلداري: الحظر الثاني الفرع

 238..................................................اإلداري اإللزامجزاء : الرابع المطلب
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 241......................................اإلداري رفض التصريحجزاء : الخامس المطلب
 242...................................... اإلداري التنفيذ الجبريجزاء : السادس المطلب

 243.............................: مفهوم التنفيذ الجبري في مجال حماية البيئةاألول الفرع
 244..................................................التنفيذ الجبري: حاالت الثاني الفرع
 244.............................................................: وجود نص قانونيأوال
 245...................................................: وجود مخالفة للنص القانونيثانيا
 245..................................................شروط التنفيذ الجبري: الثالث الفرع

 247..............................الفصل الثالث : الجزاءات المالية الكفيلة بحماية البيئة
 247...........................................الجزاء المالي البيئي مفهوم :األول المبحث
 248..........................................: تعريف الجزاء المالي البيئياألول المطلب

 249.......................................: خصائص الجزاء المالي البيئيالمطلب الثاني
 249...............................................: الجزاء البيئي جزاء موجهاألول الفرع
 250..............................نسانيجزاء البيئي جزاء محدد للنشاط اإل: الالثاني الفرع

 250................................................شكال الجزاء الماليأ: الثالث المطلب
 250........................................................: الغرامة اإلداريةاألول الفرع
 251.........................................................: تعريف الغرامة اإلداريةأوال
 251.....................................................اإلدارية: خصائص الغرامة ثانيا

 253.....................................................اإلدارية: المصادرة الفرع الثاني
 254...............................................البيئيةوالضرائب : الرسوم الفرع الثالث

 244................................................البيئيةوالضرائب : تعريف الرسوم أوال
  257.........................................دور الرسم والضريبة في المجال البيئي: ثانيا
 257.............................: تحديد الوعاء الضريبي البيئي وسعر ضريبة التلوثثالثا

 259....................................: مبررات وجود الجزاء المالي البيئيالرابع المطلب
  259...........................................داة ضبط اداري بشكل ماليأ: األول الفرع
 260.................................: التخفيض من االستخدام السلبي للمواردالثاني الفرع
 260........................................................بتكارالا: تحفيز الثالث الفرع
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 261.......................................: تطبيقات النظام الجبائي البيئيالثاني المبحث
 261..............................نماذج عن تطبيقات الجزاء المالي البيئي: األول المطلب

  258.....) النشاطات الخطيرة(.....الملوثة االنبعاثات: الرسوم المفروضة على األول الفرع
 264.......................المصدر الصناعي: الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذي أوال
 265...................: الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعيثانيا
 266................................................: الرسم على المنتوجات البتروليةثالثا
 266.................................................: الرسم على النفايات الحضريةرابعا
 269......................................: الرسوم المفروضة على المنتجاتالثاني الفرع
 269...................: الرسم على األكياس البالستيكية المستوردة أو المصنوعة محلياأوال
 270...............ة الجديدة مستوردة أو المنتجة محليا: الرسم على اإلطارات المطاطيثانيا
 271.......................: الرسم على الزيوت والشحوم المستوردة أو المصنعة محلياثالثا
 272.....................الموارد الطبيعية استغالل: الضرائب المفروضة على الثالث الفرع

 273....في المجال البيئي.......................... اإلدارية: تطبيقات الغرامة الفرع الرابع
 275..........................................تخفيف عبء الجزاء المالي: الثاني المطلب

 276.........الخاصة بتحسين إطار المعيشة ونوعية الحياة الجبائية: التحفيزات األول الفرع
  278......................للتشجيع على عدم تخزين النفايات : الرسم التحفيزيالثاني الفرع
 278........................: الرسم التحفيزي للتشجيع على عدم تخزين النفايات الطبيةأوال
               تخزين النفايات الصناعية الخاصةلرسم التحفيزي للتشجيع على عدم : اثانيا

 279......................................................رة...................أو الخطي
 279..............................التحفيز المالي الستغالل الموارد الطبيعية: الثالث الفرع
 280........: الرسم التحفيزي المتعلق بتخفيف الضغط على الساحل...........الرابع الفرع

 284................................في حماية البيئة اإلداريالقضاء  دورالفصل الرابع: 
 284............دارة البيئية......................دعوى االبطال لقرارات اإل: األول المبحث
 285.....اإلداريةالشروط الشكلية المشتركة لرفع دعاوى االبطال والمسؤولية  :األول المطلب

 285......................... ..........................االفتتاحيةعريضة : الاألول الفرع
 286..................................................اإلداريةرافع الدعوى الفرع الثاني: 
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 287.........االختصاص النوعي واالقليمي................................الفرع الثالث: 
 288............اإلداريالشروط الشكلية الخاصة برفع دعوى ابطال القرار المطلب الثاني: 

 288..........: شرط الميعاد.................................................األول الفرع
 289...........المسبق...................................... اإلداريالتظلم : الثاني الفرع

 289.................اإلداريالشروط الموضوعية لرفع دعوى إبطال القرار : المطلب الثالث
  289...............................اإلداري: عيب عدم االختصاص في القرار األول الفرع
 291..................................................عيب مخالفة القانون : الثاني الفرع
 294..............عيب االنحراف بالسلطة.................................: الثالث الفرع
 295.................: عيب السبب..........................................الرابع الفرع
 296.................................: عيب الشكل واإلجراءات............الخامس الفرع

 298..........عن االضرار البيئية.............. اإلداريةمسؤولية ال دعوى: الثاني المبحث
 299.....حماية البيئةعن  اإلداريةمجال المسؤولية  : تطبيق نظرية الخطأ فياألول المطلب

 299................................... ................: ركن الخطأ المرفقياألول الفرع
 300............................... ...........................المرفقي أ: معنى الخطأوال
 302.............................. ...........................: صور الخطأ المرفقيثانيا
 309........................... ...............: ركن الضرر البيئي الخالصالثاني الفرع
 309.................................... .............الضرر البيئي الخالص : معنىأوال
 310..................................... ....................: إثبات الضرر البيئيثانيا
 312......................................... .........: ركن العالقة السببيةالثالث الفرع

 312.....لحماية البيئة اإلدارية: تطبيق نظرية المخاطر في مجال المسؤولية الثاني المطلب
 313....................................الالخطئية اإلدارية: شروط المسؤولية األول الفرع
 313.............................................. .............: شرط الضرر البيئيأوال
 313 ..........................................................: توفر شرط المخاطرثانيا
 316................الالخطئية في المجال البيئي اإلدارية: تطبيقات المسؤولية الثاني الفرع
 316........................................ .......: بعض األنشطة الخطرة بطبيعتهاأوال
 320.................... ..................: نشاط اإلدارة العادي ذو األثر االستثنائيثانيا
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 طروحة:ملخص األ 
 

يعتبر موضوع حماية البيئة من أهم المسائل وأعقدها التي تتكفل بها الدولة، على 
 اعتبار وقوعها بين مطرقة االنشطة التنموية، والدفع بعجلة النمو المتواصل لتلبية الحاجات

بالبيئة، على اعتبار الحفاظ  –اثناء ذلك  -لحاق الضررالعامة من جهة، وسندان إمكانية إ
تبقى الدولة مطالبة بالحفاظ على سالمتها جزء يرتبط ارتباطا وثيقا بعناصر النظام العام الذي 

 .عليه
قبل المشرع طاللة على مدى فعالية االليات االدارية المكرسة من وهذه الدراسة إ 

دارة المعنية بإجراءات، كما تمنحها سلطات الجزائري، والتي من شأنها أن تكلف اإل
طار مبادئ تحكم نشاطها قبل وقوع الضرر لتجنبه، أو بعد وقوعه حيات، وهذا في إوصال

عادة التوازن للبيئة، كل ذلك لتجاوز فكرة الصراع بين الترخيص  لتخفف منه، أو إزالته وا 
 ة.لممارسة االنشطة التنموية، وبين ضبط منتجاتها الملوثة للبيئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Résumé: 

 

Protection de l’environnement est un des problèmes plus 

importants et plus complexes que l’État garantit, car ils se 

produisent entre les activités de développement et pour accélérer la 

croissance continue du public a besoin d’une part, et le risque de 

préjudice enclume-durant-environnement, préserver le cadre de 

l’intégrité est étroitement lié au général éléments régime garder État 

est tenu de le maintenir.  

 Cette étude met en évidence des mécanismes administratifs 

efficaces consacrés par le législateur algérien, qui coûterait des 

mesures de gestion, tel que délivré par les autorités et les puissances, 

et que dans le cadre des principes régissant son activité avant le 

dommage doit être évitée, ou après coup pour adoucir, ou retirez-le 

et rétablir l’équilibre de l’environnement, de surmonter le conflit 

entre l’idée des activités de développement, de licence et ajuster 

leurs produits polluant l’environnement. 
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