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 -1الدكتورة لشهب جازيـ ــة أستاذة حماضرة بكلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة حممد األمني دابغني سطيف
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 -2الدكتور انصر لباد أستاذ حماضر بكلية احلقوق و العلوم السياسية جامعة حممد األمني دابغني سطيف

مشرفا ومقررا

 -3الدكتورة خرابشي عقيلة أستاذة حماضرة بكلية احلقوق و العلوم السياسية ،جامعة حممد بوضياف املسيلة

عضوا مناقشا

السنة اجلامعية 2016-2015 :

شكر و تقدير
امحد هللا عز وجل الذي أنعم علينا بنعمة طلب العلم
و وفقنا إلمتام هذه املذكرة و بعد
أتقدم ابلشكر اجلزيل إىل األستاذ الفاضل الدكتور"انصر لباد" لقبوله اإلشراف
على هذه املذكرة و التضحية من وقته الثمني
و تقدميه للتوجيهات الصائبة و النصائح القيمة
جلميع أساتذة السنة النظرية على كل ما بذلوه من جهد.
كما أخص ابلشكر اجلزيل مجيع أعضاء جلنة املناقشة
الدكتورة  :لشهب جــازية ،رئيسا

الدكتور  :ن ـ ـاصـ ـر لبـ ـ ـ ـ ـ ـاد ،مـ ـشرفا و م ـقـررا
الدكتورة  :خرابشي عقيلة ،عضوا

لتضحيتهم من وقتهم الثمني و قبوهلم تقييم هذه املذكرة.

إه ـ ـ ـداء
اهدي هذا العمل إىل والديت الكرمية أطال هللا يف عمرها .
إىل إخويت و أخوايت
إىل أساتذيت مجيعا و أخص ابلذكر األستاذ الدكتور " لباد انصر" .
إىل صديقيت العزيزة "مرمي ملول ".
إىل كل من مد يل يد العون من قريب أو من بعيد.

: قائمة املختصرات
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:  ابللغة األجنبية-2
- MATET
-MATEV
-PAC

ministère de l'aménagement du territoire, de l'environnement
et du Tourisme.
ministère de l'aménagement du territoire, de l'environnement et
de la Ville.
plan d’aménagement côtier .

-PAW

les plans d’aménagement de wilayas.

-PNAE

plan national d'action pour l'environnement (Algérie - 1996).

-PNAE-DD

Plan National d'Actions pour l'Environnement et le
développement durable (Algérie - 2002)

-POS

plan d’occupation des sols.

-PDAU

plan directeur d’aménagement et d’urbanisme.

-SDAAM

les schémas directeurs d’aménagement des aires

-SDAL

-SRAT

- SDAU
-P

- E NA

métropolitaines,
le schéma directeur d’aménagement du littoral.
les schémas régionaux d’aménagement du territoire .
Le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme.
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مقدمة:

حضي موضوع البيئة و التعمري خالل السنوات األخرية من القرن العشرين ابهتمام متزايد ،و أصبح من املواضيع اليت
حتتل الصدارة ضمن اهتمامات اجملتمع الدويل ،خاصة يف ظل تزايد األضرار الناجتة عن التنمية العمرانية اليت تتعرض هلا البيئة
وانعكاساهتا الالحمدودة و املتفاقمة اليت هتدد حياة اإلنسان ،ليس يف احلاضر فقط و إمنا تشمل أيضا األجيال القادمة.
فإىل وقت قريب ،كان االهتمام حبماية البيئية جمرد ترف فكري ،كون أن القضااي املصريية من قبيل التنمية مبختلف
صورها حتتل الصدارة ،غري أن سلم األولوايت تغري و أصبح موضوع محاية البيئة حمور اهتمام اجملتمع الدويل ،بسبب ما شهده العامل
من كوارث بيئية و ظواهر طبيعية تسببت يف أضرار جسيمة أدت إىل اإلخالل ابلتوازن البيئي.

و يف هذا اإلطار ،يشار إىل التنمية العمرانية على أهنا من أبرز اجملاالت التنموية هتديدا للبيئة ،السيما يف ظل اجتاه العامل
حنو التحضر خبطى متسارعة ،حيث تشكل املناطق احلضرية على اختالف أحجامها أحد أهم التحدايت البشرية وأكثرها أتثريا
على البيئة الطبيعية ،فهي تعتمد سواءا يف إنشائها أو استمراريتها على املوارد الطبيعية ،إضافة إىل التغيري السريع يف أمناط احلياة،
واالنتشار غري املسبوق للقيم االستهالكية ،مع اقرتان ذلك ابرتفاع كبري يف معدالت اهلجرة الداخلية من الريف إىل املدينة ،وما
يتسبب ذلك يف انتشار التعمري العشوائي على حساب املناطق البيئية ،إضافة إىل تدهور البنية التحتية وارتفاع االختناقات املرورية.
فالتنمية العمرانية تعترب مطلب سياسي ،اقتصادي واجتماعي ألي دولة ،يتجلى بوضوح يف خمتلف القوانني واألنظمة
السياسية ،إال أنه ال ينبغي أن تكون على حساب البيئة ،نظرا ملا يرتبه التلوث العمراين من آاثر سلبية تعقد من تطورها و حتد من
أهدافها ،حيث أن معظم التهديدات البيئية يف اجملال العمراين ،هي انجتة ابلدرجة األوىل عن عمليات التحضر السريع والطلب
العمراين املستمر على املوارد الطبيعية وإنتاج املخلفات العمرانية ،إضافة إىل أتثريها سلبا على جودة احلياة ،نتيجة املسامهة يف ظهور
العديد من املشكالت االجتماعية،االقتصادية والصحية لقاطين املناطق احلضرية.
ف ـ ـ ـ ـرغ ـ ـ ـ م أن املبدأ السائد هو حق اإلنسان يف تلبية خمتلف حاجاته من العمران ،و هو حق متفرع عن حق امللكية
العقارية وما ختول لصاحبها من سلطات (استغالل ،استعمال ،تصرف) ابلوجه الذي حيقق مصاحله ،إال أن التسليم هبذا املبدأ
بصفة م طلقة يؤدي ابلفرد إىل إشباع حاجاته دون أي اهتمام ابلبيئة ،مما يؤدي إىل التأثري على التمتع ابحلق يف العيش يف بيئة
صحية وسليمة .
فالع ـ ـ ـ ـ ـ ـ القة اليت جتمع بني محاية البيئة والتنمية العمرانية هي عالقة تصادمية حب ـ ـكم أن العمران البد أن يش ـ ـ ـ ـمل حيـ ـ ـ ـ ـزا
من الوجود الذي يعترب جزء من البيئة ،مما يتطلب األمر تدخل التشريعات البيئية والعمرانية لتضمن حتقيق توازن حقيقي يكفل
ممارسة احلقني دون أتثي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر أحده ـ ـ ـ ـ ـ ـما على اآلخر.
وابعتب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار أن اجلزائر دولة مستقلة حديثا ،فقد عرفت بيئتها تدهورا كبريا بسبب التغيري السريع يف أمناط احلياة بعد
االستقالل ،وتزايد حركة التعمري العشوائي خاصة يف فرتة السبعينيات ،وما صاحب ذلك من آاثر سلبية على البيئة ،الناجتة بشكل
أساسي عن موجات اهلجرة اليت عرفتها املدن اجلزائرية خالل العشرين سنة األوىل من االستقالل ،بسبب عودة املهاجرين
من اخلارج ونزوح سكان الريف على حساب األراضي الفالحية و املناطق الزراعية ،مما تسبب يف ظهور أزمات يف تسيري
الفضاءات الريفية و احلضرية ،و تشويه املظهر اجلمايل للمدن وتدهور البىن التحتية ،وارتفاع الكثافة البنائية غري الشرعية.
كما تسبب النمو الدميغرايف السريع و التعمري املتسارع يف تزايد الضغوطات على البيئة احلضرية ،اليت تفاقمت بسبب
املوجة اجلديدة للنزوح الريفي اهلائل و املفاجئ  ،م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا أدى إىل اإلخالل بتوازن تسيري املدن وتسبب يف أضرار بيئية كبرية ،خاصة
و أن املشاكل السابقة مل تكن قد حلت كلي ـ ـ ـ ـا بعد.
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و أمام هذا الوضع ،سعى املشرع اجلزائري إىل التحكم يف حركة التعمري املتسارع و تنظيمه من خالل ترسانة من القوانني،
مما يضمن حتقيق تنمية عمرانية تكفل حق الفرد يف تلبية حاجاته من العمران ،دون اإلضرار ابلبيئة.
و مما الشك فيه ،أن حتقيق التنمية العمرانية وفقا ملتطلبات محاية البيئة ،ال يتـجسد إالا من خـالل تدخل اإلدارة
بوسائلهـا املختلفة ،السيـما يف ظل نشاطهـا املرفقـي أو الضبطي ،حيث تطور النشاط اإلداري بتطور واجبات الدولة ،و اتسع
مفهوم النظام العمومي واحلاجات العامة ابتساع نشاطها ،خاصة يف ظل ارتقاء مفهوم محاية البيئة وتكريس مفهوم التنمية املستدامة
يف خمتلف جماالت التنمية.
وابلنتيجة ،فقد تطور جمال الضبط اإلداري من املفهوم الذي يهدف إىل منع كل ما خيل ابلنظام العمومي بعناصره
الثالث ،األمن العمومي ،الصحة العمومي ،السكينة العمومية ،إىل املفهوم القائم على حتقيق أهداف جديدة تتعلق برفاهية اإلنسان
وحتقيق جودة احلياة و احملافظة على مجال و رونق وتناسق املدن وتطويرها عمرانيا بشكل سليم ،وال يتم ذلك إال من خالل توفري
البيئة الصحية و النظيفة ،اليت أ صبحت متثل حاجة من احلاجات األساسية لإلنسان ينبغي على املرافق العامة السهر على تلبيتها؛
فلم تعد تقتصر وظيفة املرافق العامة على إشباع احلاجات األساسية اليومية و حسب ،بل أصبحت احلاجة إىل بيئة نظيفة مجيلة
ومتوازنة ،مطلب جوهري يتطلب حتقيقه التطرق إىل جماالت جديدة مل تكن متداولة من قبل.
ويف خضم هذه التحوالت ،كرس املشرع اجلزائري الوسائل القانونية الكفيلة بوقاية البيئة مبا حيقق التوازن بينها و بني
التنمية العمرانية ،حيث تلعب هذه الوسائل دورا أكثر جناعة وفاعلية ،نظرا ملا توفره من رقابة سابقة حتول دون وقوع األضرار البيئية
الناجتة عن النشاط العمراين ،و اليت يتعذر يف معظم احلاالت تداركها مستقبال،و هذا ما جيعل من النهج الوقائي القائم على أساس
التحوط الـمسبق واستشراف األخطار البيئية أكثر وجاهة و فاعلية يف محاية البيئة و احملافظة عليها من النهج القائم على أساس
ا
معاجلة األضرار البيئية بعد وقوعها أو التخفيف من آاثرها.
تنوعت الوسائل القانونية اليت يرتكز عليها األسلوب الوقائي ،يف مقدمتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـها التخطيط البيئي ،الذي ميثل أحد أهم
نشاطات املرفق العمومي اخلاصة حبماية البيئة من خماطر التعمري ،الذي يتمثل يف جمموع القواعد املرنة ذات الطابع التصوري اليت
حتدد التوجيهات العامة للسياسة البيئية ،حيث يركز وبشكل أسـ ـ ـ ـ ـ ـاسي على التوقع والتنبؤ ابملخاطر والتهدي ـ ـ ـ ـ ـ ـدات البيئي ـ ـ ـ ـ ـة
الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاجتةعن األنشطة العمرانية مبختـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلف صورها ،اليت ميكن أن تظهر يف الوقت احلاضر أو مستقبال ،حي ـ ـ ـ ـ ـث يقـ ـ ـ ـ ـع لزام ـ ـ ـا على
اإلدارة أن تراعي االنشغاالت البيئية عند إعدادها بشكل يضمن إشباع احلاجات العمرانية لألشخاص الق ـ ـ ـ ـ ـ ـان ـ ـ ـ ـ ـ ـوني ـ ـ ـ ـة بص ـ ـ ـ ـورة
مستمرة دون اإلضرار ابلبيئة ،بل تسعى إىل ضمان محايتها واحملافظة عليها و أيضا حتسي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنها.
كما كرس املشرع أيضا الوسائل القانونية ملمارسة الضبط اإلداري يف اجملال العمراين؛ تعمل من خالهلا السلطات
اإلدارية على ضبط وتقييد حرايت األفراد يف ممارسة األنشطة العمرانية ،مبا يضمن حتقيق املصلحة العمرانية العامة و أيضا محاية
البيئة ،ابعتبار أن الضبط اإلداري ميتاز ابلطبيعة الوقائية اليت حتول دون وقوع األضرار البيئية.
حيث حتتكر السلطات اإلدارية مبوجب هذه الوسيلة ذات الطبيعة الوقائية ،إدارة البيئة و محايتها إما بشكل انفرادي،
من خالل الوسائل القانونية اإلدارية اليت تتمثل يف كل من الرخص والشهادات العمرانية ،أسلويب احلظر و اإللزام ،وأيضا
الدراسات التقنية القانونية ،أو بشكل تشاركايت من خالل تكريس الوسائل القانونية اليت تضمن مسامهة خمتلف الفاعلني يف اجملال
البيئي ،كاجملتمع املدين مبختلف مؤسساته ،السيما اجلمعيات البيئية ابعتبارها فاعل أساسي يف جتسيد احلماية الوقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـائية للبي ـ ـ ـ ـ ـئة
من خماطر التعمري ،حيث تساهم من خالل هذه الوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـائل القانونية على دمج االعتبارات البيئية يف خمتلف األنشطة العمرانية
بـما يضمن ممارسة حقها يف الرقابة و تقومي األنشطة العمرانية وفقا للمعايري البيئية .
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أمهية املوضوع :
يعترب موضوع البيئة و التعمري من املواضيع اليت أصبحت حمل اهتمام املنظومة القانونية العاملية ،حيث خصت بتشريعات
دولية كثرية هلا انعكاس على سياسات كثري من دول العامل منها اجلزائر ،فهو موضوع جيمع بني اجتاهني يبدوان متناقضني ،االجتاه
العمراين و االجتاه البيئي ،حيث يرتكز التعمري على استهالك املوارد الطبيعية و املوارد البيئية ،بينما يهدف اجملال البيئي إىل محاية
البيئة و منع اإلضرار هبا.
فاملشرع اجلزائري و يف سعيه لتحقيق هتيئة عمرانية مستدامة ،سن جمموعة من القوانني اليت تكفل حق اإلنسان يف تلبية
خمتلف حاجاته من العمران،غري أنه يف املقابل ضمن التمتع ابحلق يف بيئة صحية و نظيفة من خالل التشريعات البيئية.
وال يتحقق ذلك إال من خالل تنظيم احلركة العمرانية وفقا ملقتضيات محاية البيئة ،اليت مل تعد تقتصر على القانون البيئي
فحسب ،بل أصبح التشريع العمراين ملزم يف إطار ما يتضمنه من وسائل قانونية تعمل على محاية البيئة و احملافظة عليها
وحتسينها ،خاصة يف ظل تزايد حركة التوسع العمراين و البناء غري القانوين .
فرغم أن املشرع اجلزائري صبغ الوسائل القانونية حلماية البيئة بطابع ازدواجي وقائية و عالجية ،تتمثل يف اجلزاءات
املختلفة ،إال أن اجلانب الوقائي يعترب أكثر فعالية و جناعة ،نظرا لـما توفره من رقابة سابقة حتول دون وقوع األضرار البيئية الناجتة
عن النشاط العمراين ،اليت يتعذر يف معظم احلاالت تداركها مستقبال ،وهنا تظهر أمهية الدراسة يف إبراز الوسائل القانونية الوقائية
وحتديد دورها يف جتسيد احلماية الوقائية للبيئة استنادا إىل النصوص القانونية يف ظل اجملال العمراين و اجملال البيئي.
و لتحقيق ذلك البد من حتديد جمال الدراسة الذي سوف يقتصر على الوسائل القانونية الوقائية دون اآلليات القانونية،
و هبذا خترج من نطاق الدراسة اآلليات املؤسساتية مثل اهليئات اإلدارية ،الوسائل القانونية اإلصالحية أو الردعية،و أيضا الوسائل
القانونية املكرسة لوقاية العمران من خماطر الكوارث الطبيعية ،كوهنا هتدف إىل محاية العمران من خماطر التهديدات البيئية أكثر مما
هتدف إىل محاية البيئة من خماطر التعمري .
حبيث يتم التطرق إىل التخطيط البيئي كوسيلة قانونية وقائية من خماطر التعمري التنظيمي ،ابعتباره ميثل النشاط املرفقي
لإلدارة اليت تسعى من خالله إىل تنظيم النشاط العمراين جملموعة من األفراد مبا يكفل تلبية احلاجات األساسية و وقاية البيئة
وحتسينها ،كما يتم التطرق إىل الضبط اإلداري البيئي يف جمال العمران ،من خالل التطرق إىل الرخص و الشهادات العمرانية
الكفيلة بوقاية البيئة من خماطر التعمري الناتج عن نشاط كل شخص ،إضافة إىل إظهار دور التقنيات القانونية و دور اجملتمع املدين
يف ممارسة حقه الرقايب على األنشطة العمرانية اليت تشكل ضماانت قانونية للضبط اإلداري البيئي .
أسباب اختيار املوضوع :

من أسباب اختيار موضوع الدراسة نذكر:




موضوع الدراسة يعترب نقطة التقاء بني اختصاصات خمتلفة ،اهلندسة املدنية ،اهلندسة املعمارية ،البناء والتعمري ،التقنيات
احلضرية ،علم االجتماع ،.....مما جعله موضوع متداول بني دراسات خمتلفة من زوااي خمتلفة ،إال أن معاجلته من الناحية
القانونية البحتة مع الرتكيز على وقاية البيئة وجعلها حمور الدراسة وليس بعدا من أبعادها ،يعترب من أهم املواضيع
اليت أصبحت تفرض وجودها خاصة يف ظل تزايد االنتهاكات اليت تتعرض هلا البيئة بسبب السياسات العمرانية املتبعة .
انتشار االنتهاكات العمرانية بشكل رهيب دون مراعاة البيئة ،خاصة يف ظل إتباع السلطات اإلدارية لسياسة الرتقيع
للقضاء على أزمة السكن اليت تفاقمت يف السنوات األخرية و لو على حساب األوساط البيئية ،خاصة األراضي
الفالحية ،الزراعية والغاابت ابلرغم من وجود اإلطار القانوين الذي يكفل محايتها.
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معرفة مدى التزام املشرع اجلزائري ابلتوجهات العاملية يف جمال التنمية العمرانية اليت أصبحت ترتكز بشكل أساسي
على ضرورة محاية البيئة و إبراز دوره يف محايتها من خالل تنظيم عملية التهيئة والتعمري وفقا ملقتضات محاية البيئة.

الصعوب ـات :








موضوع محاية البيئة يعترب حديثا نوعا ما ،حيث ال يزال يعرف شحا يف الدراسات اليت تناولته يف التشريع اجلزائري ،انهيك
عن الدراسة يف اجملال العمراين ،فمعظم الدراسات تناولت إما محاية البيئة و إما التهيئة العمرانية دون اجلمع بني املوضوعني
من الناحية القانونية رغم توفر النصوص القانونية اليت تنظم ذلك.
معظم الدراسات اليت تتعلق حبماية البيئة تناولت اجلوانب العالجية و اإلصالحية سواء يف القانون اإلداري أو القانون
اجلنائي ،دون الرتكيز على اجلانب الوقائي ،رغم أن هذا األخري هو اجلدير ابلدراسة ألنه األكثر أمهية و فاعلية نظرا لتوافقه
مع طبيعة البيئة اليت حتتاج إىل الوقاية أكثر منها إىل اإلصالح .
قلة املراجع املتخصصة اليت مجعت بني اجملال العمراين و البيئي من الناحية القانونية يف التشريع اجلزائري ،إضافة إيل تشابه
حمتوى الدراسات اليت تناولت املوضوع ،مما جعل املراجع يف الكم متوفرة وقليلة يف الكيف.
كثرة النصوص القانونية املتشعبة و املتناثرة سواء يف اجملال العمراين أو يف اجملال البيئي.

أدبيات الدراسة :

يعترب موضوع البيئة و التعمري من املواضيع اهلامة واحلديثة ،اليت حضيت بكثري من االهتمام من قبل الباحثني على اختالف
ختصصاهتم ،ومن بني هذه الدراسات نذكر:
 كتاب "محاية البيئة يف ظل التشريع اجلزائري" للباحثة سايح زكية ،تطرقت إىل خمتلف اآلليات القانونية املكرسة حلماية
البيئة يف القانون اجلزائري بداية من ابآلليات الوقائية مث اآلليات العالجية من خالل إبراز دور اهليئات اإلدارية املركزية
واحمللية يف محاية البيئة ،إضافة إىل الوسائل اإلدارية املستعملة يف ذلك و اجلزاءات املرتتبة على خمالفة اإلجراءات اإلدارية
الكفيلة حبماية البيئة.
 رسالة دكتوراء للطالب جماجي منصور بعنوان "رخصة البناء كأداة حلماية البيئة يف التشريع اجلزائري" ،الدراسة تناولت
رخصة البناء كوسيلة قانونية ملمارسة الضبط اإلداري اخلاص ابلتعمري مبا يضمن محاية البيئة و احملافظة عليها.
 مقالة للدكتور بناصر يوسف بعنوان "رخصة البناء و محاية البيئة ".
املنهج املتبع :
ابلنظر إىل طبيعة املوضوع ،و بغية الوصول إىل حتقيق أهداف الدراسة و اإلحاطة مبختلف جوانبها ،مت اعتماد املقاربة
القانونية (املنهج الوصفي و املنهج التحليلي) ،اليت متكن من وصف املشكالت البيئية الناجتة عن خماطر التعمري ،و أيضا حتليل
املواد و النصوص القانونية العديدة يف اجملال العمراين و البيئي املعتمد عليها يف هذه الدراسة ،مع االستعانة ابألدوات املنهجية
كالنقد و املقارنة إن اقتضت الضرورة إىل ذلك .
إشكالية الدراسة:
ابلرغم من توفر اإلطار القانوين الذي ينظم حركة التعمري وفقا ملقتضيات محاية البيئة ،إال أن تزايد التلوث البيئي الناتج عن
األنشطة العمرانية يدفع إىل التساؤل عن دور الوسائل القانونية لوقاية البيئة من خماطر التعمري ،و هبذا ميكن حصر إشكالية الدراسة
و بلورهتا يف التساؤل الرئيسي التايل:
ما هو دور الوسائل القانونية املكرسة يف التشريع اجلزائري يف وقاية البيئة من خماطر التعمري ؟
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تقسيم البحث :
لإلجابة على هذه اإلشكالية املطروحة و اإلحاطة هبا ،و انطالقا من استقراء القوانني املتعلقة ابلتعمري يتبني بشكل
واضح أن املشرع اجلزائري ميز بني التعمري التنظيمي و التعمري العمليايت أو التفصيلي ،حيث نظم النوع األول مبوجب قرارات
تنظيمية تتمثل يف املخططات البيئية مبختلف أنواعها تعمل على حتديد و تنظيم آفاق التوسع العمراين من خالل تقدمي التوجيهات
املختلفة و التصورات و التوقعات ،يف حني نظم النوع الثاين مبوجب قرارات فردية تتمثل يف الوسائل القانونية اإلدارية للضبط
البيئي ،إضافة إىل دور اجملتمع املدين ،حيث تؤدي هذه الوسائل دورا هاما يف ضبط النشاط العمراين الفردي وفقا ملقتضيات محاية
البيئة يف إطار توجيهات املخططات البيئية .
انطالقا من هذه الفكرة و بناءا على الدور التكميلي الذي تؤديه وسائل الضبط البيئي يف جمال التعمري ابلنسبة
للمخططات البيئية  ،تطلب األمر دراسة املخططات البيئية أوال كمايلي :
الفصل األول :املخططات البيئة
الفصل الثاين :الوسائل القانونية للضبط اإلداري البيئي يف جمال التعمري
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الفصل األول

املخـطــطات البيـ ـ ــئيـ ــة

يف ظل التوجه العاملي حنو حتقيق التنمية املستدامة ،وضمان االستخدام املستدام للموارد الطبيعية ،وجعل تلك املوارد
قادرة على تلبية االحتياجات التنموية للجيل احلاضر دون اإلخالل حبقوق اجليل املستقبل ،أصبح من الواجب البحث عن فكر
ختطيطي لألنشطة العمرانية من منظور بيئي ،يهدف إىل حتديد و جتنب التأثريات البيئية السلبية الناجتة عن األنشطة العمرانية
املختلفة .
فبالرغم من شيوع التخطيط كأسلوب علمي يف الربامج التنموية ،إال أن ذلك مل مينع من ظهور اإلشكاالت البيئية،
ويرجع السبب يف ذلك إىل إخفاق التخطيط التنموي املتبع مبفهومه الشامل يف استيعاب مفهوم البيئة و حتقيق التوازن بينها و بني
التنمية ،حيث يتم الرتكيز ابلدرجة األوىل على االعتبارات التنموية و إمهال إىل حد كبري االعتبارات البيئية ،و هبذا أصبح التخطيط
بفلسفته غري البيئية مصدر ملختلف االنتهاكات البيئية .
ونتيجة لذلك ازدادت أمهية البعد البيئي ،كبعد حتمي جيب أن يؤخذ بعني االعتبار عند التخطيط يف خمتلف اجملاالت
التنموية ،ما فرض ضرورة إتباع أسلوب التخطيط البيئي كمفهوم و منهج جديد ،يقوم خطط التنمية من منظور بيئي ،من خالل
مراعاة البعد البيئي ملشاريع التنمية ،و تقيم آاثرها السلبية و تقدير محولتها البيئية حبيث ال تتعدى طموحاهتا احلد البيئي احلرج.
وهبذا أصبح التخطيط البيئي ميثل أحد أهم الوسائل القانونية الوقائية للبيئة من خماطر التعمري ،فهو ال يعترب خط مستقل
يف التخطيط ،إمنا تطبيق للمفهوم البيئي و الرؤية البيئية السليمة يف خطط التنمية الوطنية ،لتحقيق التوازن بني البيئة والتنمية
العمرانية.
من خالل هذا الفصل تتم دراسة دور املخططات البيئية يف وقاية البيئة من خماطر التعمري ،حيث يتناول املبحث األول

خمططات التنمية العمرانية و مدى إدماجها للبعد البيئي ،ابعتبار أهنا خمططات تنموية حتقق احلماية الوقائية للبيئة من خماطر التعمري
التنظيمي بطريقة غري مباشرة  ،أما املبحث الثاين فيخصص لدراسة املخططات البيئية املتخصصة ،اليت هتدف إىل وقاية البيئة
بطريقة مباشرة ،ابعتبارها قيمة قائمة بذاهتا تستوجب احلماية.
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املبحث األول :املخططات البيئية العامة ،وقاية غري مباشرة للبيئة
يشمل مفهوم املخططات البيئية العامة ،خمططات التنمية العمرانية اليت تراعي البعد البيئي للمشاريع املدرجة فيها ،فهي
خمططات بيئية عامة حتقق احلماية الوقائية للبيئة من خماطر التعمري بطريقة غري مباشرة ،من خالل إدماجها لالعتبارات البيئة،
حيث تربز البيئة كعامل أساسي يف اجملال العمراين ( املطلب األول) ،ويشمل هذا النوع من التخطيط ،خمططات التهيئة العمرانية

اليت هلا أتثري مباشر على اجملال العمراين (املطلب الثاين ) ،وخمططات التهيئة اإلقليمية (املطلب الثالث) اليت جتسد الرؤى
املستقبلية على املدى البعيد.
املطلب األول :مفاهيم أساسية تتعلق مبوضوع الدراسة.

يف إطار حتديد بعض املفاهيم األساسية اليت تتعلق مبوضوع الدراسة ،البد من حتديد مفهوم كل من البيئة ،التعمري و التخطيط

البيئي يف الفرع األول ،كما البد أيضا من إبراز أمهية البعد البيئي كعنصر جوهري يف اجملال العمراين يف الفرع الثاين.

الفرع األول :مفاهيم أساسية حول البيئة ،التعمري و التخطيط البيئي.
يعترب اجملال البيئي نقطة إلتقاء و تقاطع بني خمتلف اجملاالت العلمية األخرى ،حيث تتعدد املفاهيم وختتلف حول رؤية
الباحث و زاوية دراسته ،و من هذا املنطلق يتم التطرق إىل املفاهيم اليت ترتبط مبوضوع الدراسة.
أوال :تعريف البيئة :

 -1التعريف اللغوي  :يعود األصل اللغوي ملصطلح البيئة يف اللغة العربية إىل اجلذر "بوأ" ،و الذي أخد منه الفعل

املاضي "ابء"و الفعل املضارع "تبوأ " ،أي حل و نزل و أقام  ،و تستعمل األمساء  :البيئة  ،الباءة و املنزل كمرادفات عند علماء
اللغة العربية ،و قد عرف ابن منظور يف معجمه الشهري " لسان العرب" ،البيئة من الفعل "تبوأ"أي نزل و أقام.1

كما جاءت إشارات كثرية إىل البيئة ابملعىن حل و أقام يف القرآن الكرمي 2و السنة النبوية كقوله صلى هللا عليه و سلم
"من كذب على مسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار".
ظهر مصطلح البيئة منذ القدم عند الفرنسيني ،و كان يقصد به  ،Mettre autourمث اختفى ليظهر من جديد
كمرادف للكلمة الفرنسية ،Milieuو قد تبنته القواميس الفرنسية بصفة رمسية سنة 1971مبناسبة إنشاء وزارة البيئة ،و يقصد
هبا جمموع العوامل الفيزايئية ،الكيميائية ،البيولوجية،الطبيعية و االصطناعية اليت حتيط ابإلنسان أو احليوان ،أو النبات أو أي نوع
أو هي جمموع العناصر املوضوعية والذاتية اليت تشكل اإلطار العام حلياة الفرد ،3كما يقصد هبا أيضا ،جمموع العناصر املتالمحة
واملتماسكة اليت تتفاعل فيما بينها ،و ميكن حتديدها بوصفها وحدة مفتوحة تستقبل االندفاعات اخلارجية واليت ميكن أن حتوهلا
بدورها.4
وتعرف حسب معجم أكسفورد ،Oxfordأبهنا الشروط اليت تؤثر يف السلوك و التطور ،أو هي العامل الطبيعي الذي
تعيش فيه الشعوب و احليواانت و النبااتت.5

 - 1ابن منطور ،لسان العرب  ،ضبط و تعليق :خالد رشيد القاضي ،ج ، 1ط ،1دار الصبح و إيديسوفت ،بريوت ،2006 ،ص.513
 - 2اآلية  56من سورة يوسف و اآلية  9من سورة احلشر.

- Le petit larousse illustré, Paris, 2009, p 375.

3

-P.Perlin et F.Choay , dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, 1ère édition , Quardige,Paris,2005,
p 339.

4

- Oxford Advanced learners dictionary, international student’s edition,7th edition, p 490.
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 -2التعريف االصطالحي  :يعترب مفهوم البيئة من أكثر املفاهيم تداوال و تعقيدا ،حيث تتعدد التعاريف االصطالحية
و ختتلف ابختالف املتخصصني ،إىل درجة أن البعض منهم مل يرتدد يف القول أبن البيئة عبارة عن كلمة ال تعين شيئا ألهنا تعين كل
شيء.1
و يرى األستاذ جاسبري نعيم إريك  Gesbert Naim Ericأن البيئة مفهوم غري حمدد ،دقيق و متغري2؛ و هو ما
عرب عنه أيضا األستاذ مشال بريور  Michel Prieurأبن البيئة مفهوم متقلب » «L’environnement notion camélion
و هو يرى ابن البيئة تتمثل يف جمموعة العوامل اليت تؤثر على الوسط الذي يعيش فيه ،و هي حتمل معنيني متداولني ،األول مصدره
العلوم الطبيعية و يرتبط ابملقاربة االيكولوجية ،حيث تعرف البيئة على أهنا جمموعة املعطيات و التوازانت للقوى املتضادة اليت تنظم
حياة اجملموعة البيولوجية ،و املعىن الثاين هو املعىن املرتبط مبجال التعمري و اهلندسة ،الذي يستخدم هبدف تصنيف املناطق إىل
طبيعة وصناعية3؛ فهذه االزدواجية تؤدي إىل إشكاالت يف حتديد املفهوم القانوين.
كما يعترب األستاذ فيونكور  Vaillancourtالبيئة أبهنا جمموعة العوامل الطبيعية (الفيزايئية ،الكيميائية ،البيولوجية)
و البشرية (االقتصادية ،االجتماعية،الثقافية) اليت تتفاعل فيما بينها بطريقة مباشرة و بصفة آنية أو خالل فرتة زمنية طويلة على
مستوى بقعة جغرافية حمددة ، 4أو هي الوسط الذي يتكون من جمموعة من العناصر الطبيعية (الفيزايئية ،الكيميائية ،البيولوجية)
و الصناعية اليت حتيط ابلفرد ،جمموعة األشخاص و األنواع احليوانية و النباتية ،5أو هي احمليط أو الوسط الذي تعيش فيه الكائنات
احلية وما حييط هبا من ماء و هواء و تربة ،وما حتتويه من مكوانت فيزايئية و كيميائية وبيولوجية و اجتماعية و ثقافية و اقتصادية
و سياسية ،و الذي يؤثر على النشاط اإلنساين و يتأثر به.6
من الواضح أن مفهوم البيئة يرتاوح بني املفهوم الضيق املكرس يف القانون اخلاص ،و املفهوم الواسع املكرس يف القانون
الدويل الذي امتزج مبفهوم احمليط احليوي biosphère؛ حيث يرى األستاذ أقات فان لونق  Agathe Van Langأنه لتحديد
مفهوم البيئة البد من حتديد تعريف يتوسط املفهومني السابقني.7
 -3التعريف القانوين  :تعدد املفاهيم ملصطلح البيئة طرح إشكاالت من الناحية القانونية ،فمعظم التشريعات تتطرق إىل

عناصر البيئة و تتجنب تعريفها ،فقد عرف املشرع املصري البيئة يف القانون لسنة  1994على أهنا احمليط الذي يشمل الكائنات
احلية و ما حيتويه من مواد وما حييط هبا من هواء و ماء و تربة وما يقيمه اإلنسان من منشآت. 8
كما عرفها املشرع يف دولة البينني من خالل املادة  02من مشروع قانون إعداد خمطط العمل البيئي على أهنا جمموعة
العناصر الطبيعية و الصناعية و كذلك العوامل االقتصادية و االجتماعية و الثقافية اليت تؤثر على الكائنات احلية و تتأثر هبا.9

 - 1عارف صاحل خملف ،اإلدارة البيئية :احلماية اإلدارية للبيئة ،الطبعة العربية ،عمان(األردن) ،2007 ،ص.39
- E-N.Gesbert,Droit général de L’environnement, LxisNexis,Paris,2011, p 4.

2

- Michel Prieur, Droit de l’environnement,4eme édition, Dalloz, Paris, 2001, pp1,2.

3

- P.André, C-E.Delisle, J-P.Revéret, L’évaluation des impacts sur l’environnement: Processus, Acteurs

4

et pratique pour un développement durable, 3eme édition, Polytechnique, Canada, p36.
-G.Wackerman, Environnement et Ecosociété, Ellipses édition, Paris, 2011, p 281.

5

 - 6سه نكه رداود حممد ،التنظيم القانوين الدويل حلماية البيئة من التلوث :دراسة قانونية حتليلية ،دار الكتب القانونية -دار شتات للنشر و الربجميات( ،القاهرة)
مصر ، 2012،ص.17
édition mise à jour, Thémis, Paris, 2011, p14.
 - 8عارف صاحل خملف ،املرجع نفسه ،ص.35

9

eme

- Agathe Van Lang, droit de l’environnement, 3

7

- P.André, C-E.Delisle, J-P.Revéret,Ibid., p 40.

9

أما املشرع اجلزائري فقد اكتفى بذكر العناصر اليت تتكون منها البيئة دون تعريفها ،وتتمثل يف "املـواد الطبيعية الالحيوية
و احليوية كاهلواء واجلو واملاء واألرض وابطن األرض والنبات واحليوان ،مبا يف ذلك الرتاث الوراثي و أشكال التفاعل بني هذه املواد،
و كذا األماكن و املناظر و املعامل الطبيعية "1؛ و هو بذلك يتبىن املفهوم الضيق للبيئة.
لكن ابلرجوع إىل نص املواد من  29إىل  68من القانون رقم  ،10/03اليت تتعلق مبقتضيات احلماية البيئية ،جند أن
املشرع قد وسع من نطاق احلماية القانونية لتشمل كالا من البيئة الطبيعية (التنوع البيولوجي ،اهلواء  ،املاء  ،األرض ،األوساط
الصحراوية) و البيئة املشيدة ،من خالل حديثه عن اإلطار املعيشي.
اثنيا  :تعريف الت ـعمي ـر :يعترب التعمري مصطلح حديث ،ظهر سنة  ،1967و تبنته قواميس اللغة الفرنسية سنة 1910

و هذا للتعريف بنظام جديد يتمثل يف علم تنظيم قطاعات حمدودة من املدن ،مث تطور من مـجرد نظام بسيط لتهيئة فضاء حمدود
ليشمل تنظيم اإلقليم ككل.2
وقد عرفه األستاذ أوابي  M.Aubyأبنه جمموعة من اإلجراءات التقنية و القانونية و االقتصادية و االجتماعية
3
اليت تساعد على تطوير اجملتمعات بشكل منسجم ،عقالين و إنساين.
و يرى بعض الباحثني أن هذه التعاريف تصلح للتجارب الغربية ،نظرا العتمادها على التخطيط و الرؤية املستقبلية،
عكس جتارب الدول النامية اليت تفتقر إىل الرتقب و املخططات التقديرية ،وأحسن تعريف ميكن أن ينطبق على هذه الدول،
هو أن التعمري هو علم أو فن التطبيق العملي للوقاية و مراقبة كل ما يدخل يف إطار التنظيم املادي للتجمع البشري و ما حييط به،
و هذا يتضمن تصحيح أخطاء املاضي بواسطة إعادة البناء و التهيئة املناسبة ،كما يتضمن أيضا استغالل جتارب املاضي لوضع
مشاريع توسعية جديدة .4
و رغم تعدد م فاهيم التعمري ،إال أنه جيمع بني أربعة خصائص أساسية ،فهو علم و فن ألنه يتضمن قواعد و معايري تقنية
و هندسية ترتبط بعمليات اإلبداع و االبتكار و استحضار اجلانب اجلمايل،كما انه سياسة فهو ليس غاية يف ذاته بل وسيلة يتم
وضعها لتحقيق عدة أهداف ختدم التنمية االقتصادية و االجتماعية و العمرانية  ،كما أن تنظيمه مبوجب قواعد قانونية جتعل منه
قانوان.
كما ميكن القول أبنه جمموعة من القواعد التقنية و الفنية و القانونية اليت جتسد العملية الوقائية اإلستباقية ،اليت تعمل
على حتقيق التنمية املنسجمة للتجمعات احلضرية و هتيئتها بشكل يضمن حتقيق األهداف االقتصادية ،االجتماعية و البيئية.
فالتعمري ال يهتم بتنظيم اجملال فحسب ،بل يتجاوز ذلك إىل االهتمام بتوسعته مع ضمان حتقيق التنمية االقتصادية
و االجتماعية اليت تتماشى مع ضرورة محاية البيئة ،حيث تعترب هذه األخرية عامل مهم الستمرارية التهيئة العمرانية غري أنه
من الناحية الواقعية  ،تعترب عمليات التعمري أكرب مهدد للبيئة ،سواءا متت بطريقة قانونية أو غري قانونية؛ فنتيجة للتحوالت اليت
متس اجلانب السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي ،و اليت حتدث يف الغالب مضاعفات يف جمال التعمري ،فنن ذلك يؤدي
إىل التضحية ابألهداف البيئية يف سبيل حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية ،كالتوسع على حساب األراضي الزراعية لتغطية
العجز يف السكن أو بناء منشآت اقتصادية أو مرافق اجتماعية.
 -1املادة  04من القانون رقم  ،10/03املؤرخ يف  ،2003/07/19املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة ،اجلريدة الرمسية  ،43الصـ ـادرة بتـ ـ ـ ـاريخ
.2003/07/30
2
eme
- P.Soler-Coteaux, Droit de l’urbanisme,4 édition, Dalloz, Paris ,2008, p 3.
- M.Auby, Droit Administratif, Dalloz, Paris, 1973,p 73.

 - 4عبد الرمحان البكريوي  ،التعمري بني املركزية و الالمركزية ،الشركة املغربية للطباعة و النشر ،الرابط( ،املغرب)  ،1993ص.11
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اثلثا :مفهوم التخطيط البيئي
يستطيع التخطيط أن يساهم بشكل فاعل يف منع استمرار تدهور البيئة الطبيعية من جهة ،و يعمل على وضع احللول
لكثري من املشكالت البيئية القائمة من جهة أخرى ،فالتخطيط املستدام يستطيع أن يؤثر يف مجيع القرارات اخلاصة ابلتنمية
املقرتحة لتكون تنمية مستدمية ،و ذلك من خالل اختيار موقع التنمية ومستواها و نوعها و وقتها بناءا على الفائدة املتحققة
و اإلرادة السياسية ،و يف هذه احلالة يلعب التخطيط دور الوقاية خري من العالج ،و عليه ميكن القول أبن التخطيط املستدمي هو
ذلك النوع من التخطيط الذي حيقق متطلبات و أهداف التنمية املستدمية  ،و لذلك حيق اسرتاتيجية العيش املستدمي  ،و هذا يعين
أنه ال جيب االكتفاء مبعاجلة اآلاثر البيئية السالبة و إن كان جيب االستمرار يف ذلك و تعزيزه ،و لكن املطلوب هو أسلوب
ختطيطي جيمع بني اإلنتاج و محاية البيئة و احملافظة عليها.1
 -1تعريف التخطيط :يعترب التخطيط وفقا للمفهوم العام ،أسلوب علمي يعىن ابلدراسة العلمية و العميقة للموارد

البشرية واالقتصادية و الطبيعية املتوفرة ،و مدى كفايتها ،و دراسة أمناط توزيعها و استغالهلا ألجل حتقيق األهداف و حتسني
أوضاع اجملتمع ،فقد ابتكر يف اجملتمعات االشرتاكية كأسلوب تنموي ،للتعامل مع عوامل اإلنتاج و توزيعها بني األنشطة االقتصادية
املختلفة يف بلد ما ،من أجل تعزيز كمية السلع و اخلدمات اليت ينتجها لفرتة معينة ،حيث يتم ذلك من خالل الرتكيز على أنواع
من القطاعات أو اختيار البدائل من بني هذه القطاعات ،حسب نوع االسرتاتيجيات املتبعة ( اقتصادية أو سياسية) ،أو حسب
ما هو متوفر من عوامل إنتاج لقطاع معني (اإلمكانيات التنموية هلذا القطاع). 2
ما مييز التخطيط أنه أصبح أسلوب متبع يف عدة جماالت ،ومل يعد يقتصر على اجملال االقتصادي فحسب ،لذا فننه
حضي ابلعديد من التعريفات الفقهية اليت ختتلف ابختالف اجملال الذي ميارس فيه ،من بينها:
أن التخطيط عملية مقصودة و واقعية تضمن إحداث حالة من التوازن بني عناصر ثالثة هي :اهلدف ،املوارد و الزمن،
عن طريق حماولة الوصول إىل أقصى درجات اهلدف و أبفضل استخدام للموارد ،ويف أقصر وقت مستطاع...ما يعين أن التخطيط
عملية تضمن توقع األحداث املستقبلية و العمل على االستعداد هلا ، 3أو هو أسلوب و منهج يف التفكري املنطقي و العقالين،
جيسد عملية التفكري اليت تسبق عملية اختاذ القرار أو التنفيذ ،و هو يرتكز على دعامتني أساسيتني  :التنبؤ و األهداف ؛ التنبؤ
الذي يعتمد على اإلحصاء و استقراء املاضي و اجتاهاته ،و يتنبأ مبا يكون مستقبال يف ضوء التغريات املستحدثة ،أما األهداف،
فهي الغاايت اليت ترمي اخلطة إىل حتقيقها ،4أو هو نوع من العمل التعاوين الشامل الذي يقوم على املنهج العلمي يف البحث،
بقصد رسم خطة قابلة للتنفيذ يف حدود اإلمكاانت و املوارد القابلة لالستثمار؛ أو هو عملية حتديد األهداف ووضع السياسات،
وضع طرق العمل و إجراءات التنفيذ و إعداد امليزانيات التقديرية لألنشطة املختلفة و على مستوى املشروع ،مث وضع الربامج
الزمنية بناءا على ذلك ،مبا حيقق األهداف املوضوعة؛ أو هو عملية إعداد و تنفيذ و متابعة و تقييم القرارات اليت تنطوي على
األساليب و اإلجراءات و السياسات ،اليت تنظم استخدام موارد اجملتمع لتحقيق األهداف االقتصادية و االجتماعية احملددة
للمجتمع يف املستقبل بطريقة مثلى لتحقيقها.5

 -1عثمان حممد غنيم ،ماجدة أمحد أبو زنط ،التنمية املستدمية :فلسفتها و أساليب ختطيطها و أدوات قياسها ،ط ،1دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان
(األردن) ،2007،ص.145

 -2حممد جاسم شعبان العاين ،التخطيط اإلقليمي :املبادئ و األسس -نظرايت و أساليب ،ط  ،1دار صفاء للنشر و التوزيع ،عمان (األردن)،2011 ،
ص.17

 -3مدحت حممد أبو النصر ،التخطيط ملستقبل يف املنظمات الذكية ،ط ،1اجملموعة العربية لتدريب و النشر  ،القاهرة ،2012 ،ص119
 -4جنم العزاوي  ،عبد هللا النقار ،إدارة البيئة  :نظم و متطلبات و تطبيقات  ،ISO 14000ط ،1دار املسرية للنشر ،عمان (األردن) ،2007 ،ص . 20
 - 5مدحت حممد أبو النصر ،املرجع نفسه ،ص .120
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و قد عرفه الدكتور حسن توفيق أبنه ،مجع احلقائق و املعلومات اليت تساعد على حترير األعمال الضرورية لتحقيق النتائج
و األهداف املرغوب فيها؛ يف حني يرى الدكتور رشيد اهلواري ،أن التخطيط ميثل مرحلة التفكري اليت تسبق تنفيذ أي عمل،
و اختاذ القرارات اخلاصة ابختيار جمموعة من األهداف الواجب حتقيقها و العناصر الواجب استخدامها (مادية كانت أم بشرية) ،
و كذلك جمموعة القرارات اليت توجه سري العمل ،و اإلجراءات التفصيلية اليت تتبع يف تنفيذ األعمال.1
فالتخطيط يعرف كمفهوم عام ،على أنه جهد موجه ،مقصود و منظم لتحقيق هدف أو أهداف معينة يف فرتة زمنية
حمددة ،و مبال و جهد حمددين.2
من املالحظ أن هذا التعريف يركز على جمموعة من العناصر يف عملية التخطيط الرئيسية واملتمثلة يف:
 جهد منظم و مقصود يبذل لتحقيق أهداف حمدة و منشودة خالل فرتة زمنية معينة مبوازانت حمددةأما األستاذ بيرت دراكر  Drucker Peterفريى أن التخطيط عملية مستمرة جلعل قرارات املنظمة منتظمة مع أفضل
معرفة ممكنة ابملستقبل ،و تنظيم منتظم للجهود املطلوبة لتحمل مسؤولية هذه القرارات و قياس نتائجها ابملقارنة مع التوقعات،
و ذلك من خالل تغذية عكسية منتظمة و منظمة؛حسب األستاذ م .ريشارد  M.Richardفنن التخطيط هو عملية عقلية
ملواءمة بني املوارد و االحتياجات و اختيار أفضل مسار لفعل من بني مسارات بديلة ،و وضع ذلك يف شكل خطة و ميزانية
لتحقيق أهداف حمددة يف املستقبل.3
فرغم تعدد التعاريف الفقهية للتخطيط ،إال أهنا تتمحور حول فكرة ،أن التخطيط هو عملية أو أسلوب أو منهج ،يرتكز
على فكرة التنبؤ ،و يسعى إىل استغالل املوارد و اإلمكاانت املتوفرة لتحقيق أهداف مسطرة مسبقا خالل فرتة زمنية حمددة.
 -2مبادئ و أسس التخطيط البيئي

 1-2تعريف التخطيط البيئي :يعترب التخطيط البيئي يف األساس ،أسلوب علمي يهدف إىل االستغالل املوجه

واملنظم للموارد الطبيعية ،وضبط العالقة بني اإلنسان والبيئة ،و قد ظهر كأسلوب مستحدث لتحقيق التنمية وفقا ملقتضيات محاية
البيئة ،خاصة يف ظل فشل التخطيط التقليدي (غري البيئي).
فالتخطيط البيئي ليس منفصالا عن ابقي املخططات ،إمنا هو إدماج االعتبارات البيئية يف خمططات التنمية ،ويتطلب
ذلك عمقاا علمياا ال يستهان به ،بدءا من الروابط البيئية للمخططني االقتصاديني والبيئيني ،اليت تشكل إحدى األدوات اليت ميكن
اللجوء إليها لتوحيد عناصر املنهج البيئي ،أمالا يف الوصول إىل تنمية حقيقية ،و انتهاءا ابلتقييم احملدد لآلاثر البيئية للتنمية ،ويرجع
ذلك إىل تعدد العناصر املرتبطة ابلتخطيط وتداخلها بعضها البعض ،مما يستدعي ضرورة التوصل إىل االستيعاب الشامل واملتكامل
ويستغله
لدور كل هذه العناصر يف عمليات التخطيط ،فالتخطيط البيئي يتم بنظرة شاملة ،واقعية و متكاملة لكل ما يقيمه
اإلنسان ضمن احليز اجلغرايف الذي يشغله ،كما يتضمن معاجلة كافة املشاكل البيئية النامجة أو اليت قد تنجم عن استغالل و تنمية
هذا احليز و حتسني النوعية البيئية ،مع األخذ بعني االعتبار بعدها اإلقليمي؛ وعليه فنن عمليات التخطيط البيئي جيب

 - 1طارق اجملدوب ،اإلدارة العامة  ،العملية اإلدارية و الوظيفة العامة و اإلصالح اإلداري ،منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت ،2002 ،ص .240
 - 2عثمان حممد غنيم ،التخطيط :أسس و مبادئ ،ط ،1دار صفاء للنشر و التوزيع ،عمان (األردن) ،2006 ،ص ص.26،27
 - 3مدحت حممد أ بو النصر ،املرجع السابق ،ص .121
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أن تعىن ابملكوانت الطبيعية و املشيدة للبيئة على حد سواء ،كما تعىن ابلتغريات اهليكلية يف هذه املكوانت خاصة تلك
اليت تؤدي إىل تردي النوعية البيئية.
ف ـالتخطيط البيئي ،هو أسلوب أيخذ يف احلسبان خالل مرحلة التخطيط ،و بشكل متواصل و دقيق املسامهات
و الوسائل املرتبطة ابملشاغل و القيم و العمليات و الظروف و العالقات البيئية؛ و اهلدف هو إجراء تصميم يقوم على معرفة
أوسع ،و خيار بني جمموعة من النشاطات البديلة ،حبيث تـجتنب أو تقلل النتائج البيئية السلبية ،و قد ابتت منهجيات حتقيق
هذه املهمة تعرف بتقييم األثر البيئي.1
أما يف اجملال العمراين ،فيقوم التخطيط البيئي على ضوء اعتبار املدينة كيان عضوي حي له مدخالت وخمرجات،ويف هذا
التخطيط يتم احلفاظ على املوارد الطبيعية لالستخدام املستقبلي ابعتبارها املدخالت ،كما تتم دراسة التخلص من النفاايت
وامللواثت ابعتبارها املخرجات أبقل ضرر على عناصر البيئة من هواء و تربة و مصادر مائية ،حبيث يتم من خالله مراعاة اعتبارات
بيئية أساسية ،مثل قدرة استيعاب الوعاء البيئي للمدينة ،و ذلك بتحديد الكثافة السكانية و نسب التلوث الناتج عن األنشطة
اخلاصة هبم 2؛ و هبذا فهو يعمل على توجيه و ضبط منو التوسع العمراين و حتديد الصورة املستقبلية للمناطق احلضرية ،من خالل
حتديد املناطق املالئمة لتأسيس املدن اجلديدة و توسيع املدن القائمة ،وفقا للمتغريات االقتصادية واالجتماعية والسياسية مبا يضمن
توفري اخلدمات بشكل أفضل .
وميكن القول أبن التخطيط البيئي ،هو التخطيط الذي ينتج من خالل عملياته ،خططا مدجمة ابلبعد البيئي ،أي ال ينتج
فقط اخلطط البيئية ،اليت هتدف مباشرة إىل محاية البيئة واحلفاظ على املوارد الطبيعية فحسب ،وإمنا ينتج األنواع األخرى من اخلطط
اليت أتخذ البعد البيئي بعني االعتبار.
ومن مث فننه قد يشمل مشروعات ذات صبغة بيئية خالصة مثل ( مشروع إعادة أتهيل هنر ملوث ،مشروع محاية
حيواانت معرضة لالنقراض ،مشروع إنشاء حمطة رصد بيئي ) ،كما قد يشمل مشروعات تنموية بيئية مثل (مشروعات السياحة
البيئية ،مشروع إعادة تدوير املخلفات) ،وأيضا قد يشمل مشروعات تنموية خالصة مثل (مشروع إنشاء مصنع إمسنت) ،إال أن
مثل هذا املشروع يدخل يف إطار التخطيط البيئي ،عند دراسة تقييم األثر البيئي له ،وإعادة تصميمه ابلشكل الذي خيفض آاثره
على البيئة إىل درجة الصفر ،أو على أقل إىل املستوى املسموح به.
 2-2مبادئ التخطيط البيئي :

يتميز التخطيط البيئي أبنه يعتمد على جمموعة من املبادئ  ،اليت متثل يف:3
 املبدأ الوقائي:إن التخطيط البيئي يتبع النهج الوقائي يف التعامل مع القضااي البيئية ،فاعتماد مبدأ الوقاية خري من العالج وتطبيقه ،أقل
كلفة ،و أكثر فعالية من معاجلة املشكالت بعد حدوثها؛ ذلك أن أسلوب اختاذ اإلجراءات الالزمة إلصالح الضرر البيئي حني
ظهوره ،أسلوب مكلف وصعب ،وأحياانا يكون عدمي اجلدوى ،بعكس أسلوب معاجلة جذور املشكلة والعمل
على منعها و تالفيها مبكرا قبل حدوثها ،و هو أسلوب التخطيط البيئي.

 -1جلنة األمم املتحدة االقتصادية و االجتماعية لغريب آسيا ( االسكوا) ،دراسة إدماج البعد البيئي يف اخلطط اإلمنائية  ،ج  ، 2نيويورك ،1999 ،ص.14
 -2هالة حممد عادل عفت ،االعتبارات البيئية يف التخطيط العمراين للمدن الصناعية و التشريعات املنظمة هلا( ،مذكرة ماجستري) ،جامعة عني مشس ،معهد
الدراسات و البحوث البيئية( ،مصر)  ،2001،ص.8
 -3عادل عبد الرشيد عبد الرزاق ،أتهيل نظام التخطيط البيئي ابستخدام خمرجات نظام املعلومات اجلغرافية( ،رسالة دكتوراه) ،جامعة اجلزائر  ،كلية العلوم االقتصادية
و علوم التسيري ،2007 ،ص ص.23،24
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 مبدأ التكامل و الشمول :كل متداخل يؤثر بعضها يف بعض ،حيث ،إن أي خلل يف أي عنصر من عناصر اجملموعة
إمياانا أبن العالقات البيئية ٌ
يؤثر يف ابقي العناصر ،كما أن أي عمل يتم يف اجملتمع ميت بصلة إىل كل القطاعات بدرجات متفاوتة ،فنن التخطيط البيئي يقوم
ابالعتماد على هذه النظرة الشمولية والتكاملية للبيئة ،وذلك عند إعداده ملختلف اخلطط ،وكما أن عمليات التخطيط البيئي تعد
متكاملة مع عمليات ختطيط التنمية الشاملة و مكملة هلا .
 مبدأ العودة إىل الطبيعة :مع التطور التكنولوجي ،أصبح االعتماد كبريا يف كل شيء على احللول الصناعية ،بينما يتم جتاهل احللول واملزااي
الطبيعية ،اليت ليس هلا دائم ا آاثر جانبية وتكون أقل تكلفة؛ لذلك فنن املكلف إبعداد املخطط البيئي ،عندما يعتمد التخطيط
حلل أية مشكلة بيئية ،فننه حيرص أن يبدأ أوالا ابلبحث عن احللول ،اليت ميكن أن تقدمها الطبيعة ،قبل اللجوء إىل أي حل أخر.
 مبدأ االعتماد على الذات :الشك أن لكل جمتمع ظروفه ومشكالته البيئية اخلاصة به ،و ميتلك موارد بيئية حمدودة ،لذلك جند أن التخطيط البيئي
الرتباطه ابلبيئة ،يتوقف جناحه على مدى قدرته على ربط اجملتمع ببيئته ،وجعله يبحث عن احللول املتوافقة مع البيئة احمللية ،إذ أن
كثريا من احللول املستوردة من اخلارج ال تفلح ألهنا ال تتوافق مع البيئة احمللية؛ و لذلك جيب إعداد اخلطط البيئية وفق ا
للخصوصيات احمللية ،وابستخدام التقنية واخلربات احمللية بقدر اإلمكان ،و هذا ال يعين عدم االستفادة من خربات اآلخرين ،ولكن
دون أن تكون أسرية هلا ،و إمنا يستفيد منها وفقا لضرورة اجملتمع احمللي و حاجاته.1
فقد صار مستقرا يف األذهان أن كثريا من التقنيات املضمرة يف املعارف الشعبية تشكل حلوالا عبقرية للمشكالت احمللية،
انظر مثالا استخدام جذوع النخل يف تدعيم املباين واألسطح يف البيئات العربية الصحراوية ،الذي يفضل التقين الغربية احلديثة
خاصة ،يف مقاومة غوائل املناخ الصحراوي القاسي مبا ال يقاس .ومثل آخر  :وصفات الطب الشعيب يف العامل الثالث ،خاصة
أمريكا الالتينية ،األمر الذي أدى ابلشركات عابرة اجلنسيات أن تتدافع المتالك مثل هذه املعارف ،وحتويلها إىل معارف حمتكرة،
حتميها براءة إخرتاع ،متنعا حىت عن أصحاهبا األصلني.
 مبدأ املشاركة الشعبية :يعتمد التخطيط البيئي اعتمادا كبريا على عنصر املشاركة الشعبية ،لكونه أكثر حاجة للحصول على قبول اجملتمع احمللي
وأتييده  ،إذ جند أن اخلطط البيئية املتصلة ابستخدام املوارد الطبيعية ،كثريا ما تواجه نشوب خالفات حول استخدام تلك املوارد
وملكيتها ،وتضارب مصاحل املستفيدين منها ،كما أن اخلطط البيئية اليت توضع إلصالح األضرار البيئية ،واحلفاظ على عناصر
البيئة ،عادة ما تواجه مقاومة بسبب ارتفاع تكلفتها ،وعدم حتقيقها جدوى ملموسة يف األجل القريب؛ من هنا ميكن القول ،أن
دمج عنصر املشاركة الشعبية يف التخطيط البيئي يساعد يف إكساب اخلطط البيئية واملشروعات املدرجة أتييد اجملتمع احمللي ،ويقلل
من إمكانية نشوب خالفات حول استخدام املوارد ،حيث يتقبل اجملتمع احمللي التكاليف ،واستخدام موارده احمللية يف تنفيذ تلك
املشاريع ،بل يتعاونون مجيعا على إجناحها ،طاملا أهنم اشرتكوا منذ البداية يف مناقشة تلك املشروعات واختيارها.
 1-2أسس التخطيط البيئي

مع تزايد أمهية االعتبارات البيئة وضرورة احلفاظ على البيئة بنوعيها الطبيعية و مشيدة و حتسينها والتقليل من اآلاثر
السلبية لألنشطة التنموية ،أصبح من الضروري مراعاة البعد البيئي يف خمططات التنمية املختلفة ،السيما التنمية العمرانية ،حبيث

 - 1عادل عبد الرشيد عبد الرزاق ،املرجع السابق ،ص.24

14

يؤخذ بعني االعتبار الوعاء البيئي الذي تتحمله املنطقة ،مع مراعاة خصوصيتها البيئية؛ و ليتحقق ذلك البد من توفر جمموعة من
األسس أو املقومات اليت يرتكز عليها التخطيط البيئي  ،تتمثل يف ما يلي :
 توفر معلومات بيئية شاملة و تفصيلية :يعترب هذا العنصر الدعامة األساسية ألي ختطيط ،حبيث يشرتط أن تكون املعلومات شاملة و تفصيلية ،مبا يساهم
يف حتديد القدرة أو احلمولة البيئية للمنطقة أو اإلقليم املراد التخطيط له ،و يتطلب األمر توافر البياانت السكانية عن نفس املنطقة
أو اإلقليم لتحديد قدرات و إمكانيات و احتياجات التنموية لسكان وفقا ملتطلبات محاية البيئة ،حبيث يتم حتديد اإلعتبارات
البيئية الواجب مراعاهتا و املفاضلة بني اخليارات و البدائل ،و اختاذ القرارات التخطيطية البيئية املثلى.
وقد أصبح من األمهية و الضرورة عند البدء يف دراسة ختطيط منطقة أو مدينة ،أن يكون العامل األساسي يف بداية
الدراسة التخطيطية هو مجع املعلومات لتلك املنطقة و ما حوهلا.
يعتمد التخطيط البيئي يف احلصول على املعلومات البيئية ،على ما يسمى بقاعدة نظم املعلومات البيئية ،اليت تساهم
يف تكوينها فرق عمل من خمتلف التخصصات ،ابالستعانة مبختلف التقنيات املعاصرة من مرئيات فضائية  ،حاسوب و خمتربات
الكرتونية يف رصد و مسح و حتليل املعلومات و ختزينها ،وتكون هذه القاعدة ،من خالل جهد كبري ملسح و جرد املوارد البيئية
املختلفة ،احلية و غري احلية من حيث طبيعتها املتجددة أو غري املتجددة؛ فنذا كانت متجددة يتم حتديد قدراهتا التجددية،
و إ ذا كانت غري متجددة يتم حتديد الرصيد الذي ميكن استغالله و طبيعتها من حيث كوهنا موارد هشة أو غري هشة ،و الوضع
اجليولوجي للمنطقة من حيث كوهنا مستقرة بنيواي أو معرضة للهزات األرضية و الرباكني ،و الظروف املناخية من حرارة ورايح
و أمطار ،و من حيث طبيعتها و خصائصها .
من الضروري حتديث هذه القاعدة بصفة دورية و متواصلة  ،مبا يعطي ألي خمطط بيئي أرضية سليمة و شاملة و حديثة
عن إمكاانت و قدرات البيئة مبا يساعد على سالمة القرار التخطيطي و إجناح التخطيط البيئي يف حتقيق أهدافه.1
 -وجود إدارة بيئية فاعلة :

لتجسيد أهداف التخطيط البيئي ،يتطلب األمر وجود إدارة بيئية فاعلة متتلك قدرات مؤسساتية و خربات علمية
و عملية فنيا و بيئيا ،يعترب هذا املقوم من املقومات األساسية يف عملية تنفيذ بنود التخطيط البيئي ،فاإلدارة الواعية بيئيا متثل
صمام األمان لضمان تنفيذ مشروعات اخلطة دون أتثريات ضارة ابلبيئة  ،إذ متلك هذه اإلدارة ذات الوعي البيئي القدرة على
تنفيذ مشاريع التنمية تنفيذا بيئيا سليما  ،واختاذ اإلجراءات الواقية ضد احتمال حدوث أي تدهور يف عناصر البيئة أثناء التنفيذ،
مبا يعطي للخطة مرونة كافية يف إعادة ترتيب أو تعديل اخلطة مبا حيمى البيئة ويصون عناصرها اليت تعترب القاعدة األساسية إلجناح
مشروعات اخلطة ،فنجاح أي ختطيط بيئي مرهون مبدى قدرة اإلدارة عل اإلشراف و التوجيه و املراقبة .
و يشمل مفهوم اإلدارة البيئية اإلطار البشري العامل هبا ،حيث يتطلب األمر توفر متخصصني يف اجملال البيئي للمسامهة
يف إعداد املخططات التنموية وفقا ملتطلبات محاية البيئة من خالل إدماج البعد البيئي  ،أو املبادرة إبعداد املخططات البيئية اليت
هتدف إىل محاية البيئة بصفة مباشرة ابعتبارها قيمة ذاتية تستوجب احلماية؛ حيث يشرتط يف الكادر البشري أوما يسمى ابملخطط
البيئي أن يتميز ابلصفات التالية:
 التمتع بدرجة كبرية من الوعي أو احلس البيئي الذي جيعله يقدر أمهية البيئة كقيمة ذاتية تستحق احلمايةوالتحسني ،و أن استمرار عطاءها يتوقف على أسلوب و درجة استخدام معطيات البيئة.

 - 1عادل عبد الرشيد عبد الرزاق ،املرجع السابق ،ص. 29
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 التمتع خبلفية علمية واسعة ،تتجاوز ختصصه ،من خالل تنمية معارفه و الربط بني ختصصه و التخصصاتو
األخرى حىت يكون أكثر قدرة عل تفهم طبيعة العالقات املتداخلة ،و إدراك حجم األضرار البيئية و آاثرها الالحمدودة
املستمرة ،اليت تتطلب حلول آنية و مستقبلية ،حيث أن املعرفة الشاملة تعطيه القدرة على التنبؤ و الرؤية السليمة لألبعاد البيئية
املتوقعة ،ليتمكن من وضع احللول و البدائل املناسبة و املطلوبة يف التوقيت املناسب.
 التمتع ابلنظرة الشمولية لعالقات املتداخلة و املركبة ألي مشروع أو خطة تنموية ،أي يدرس العوامل كلمتداخل ،دون إمهال أي منها.
 املشاركة الشعبية :من الشروط األساسية لتطبيق التخطيط البيئي يف أي جمتمع ،يتطلب األمر أوال رفع الوعي البيئي لدى أفراده ،وخصوصا
من بيدهم سلطة اختاذ القرار ،و أيضا األفراد احمللني ابعتبارهم األكثر ارتباطا بيئتهم و األكثر إدراكا ملشاكلها ،فاجملتمع الذي
ينخفض فيه مستوى الوعي البيئي يتسبب يف عدم فاعلية املخططات البيئية نتيجة اخنفاض نسبة املشاركة يف إعدادها مما حيول
دون حتقيق األهداف البيئية املرجوة منها .
و عموما ميكن أن نوجز الفوائد املكتسبة من دمج عنصر املشاركة الشعبية يف التخطيط البيئي فيما يلي :
 زايدة وعي اجلماهري بضرورة محاية البيئة و احملافظة عليها و حتسينها توفر للمخططني البيئيني بياانت إضافية ذات قيمة ،و معارف و خربات حملية ما يساعد يف وضع خط بيئيةوتنموية انجحة ،و اكتساب اخلطط البيئية املوضوعة و املشروعات املدرجة فيها أتييد كل فرد من أفراد اجملتمع احمللي نتيجة
مسامهته يف إعدادها ،و توافقها مع املصاحل احمللية ،مما يؤدي ذلك إىل املسامهة يف إجناحها و السعي إىل حتقيق األهداف املرجوة
منها.
الفرع الثاين  :البعد البيئي يف ظل التنمية العمرانية :حنو تنمية عمرانية مستدامة

مراعاة البعد البيئي يف األنشطة العمرانية أصبح ميثل مطلبا أساسيا يتوافق مع ضرورة محاية البيئة من خماطر التعمري ،كما يعترب بعدا
من األبعاد األساسية لتحقيق التنمية العمرانية املستدامة.
أوال  :ضرورة تفعيل العنصر البيئي يف التنمية العمرانية

 -1حتمية إدماج البعد البيئي يف قوانني التعمري :يهدف قانون العمران بصفة عامة إىل حتديد و أتطري اإلمكاانت
الالزمة الستعمال و شغل األراضي ،ومع ارتباط مفهومه مبفهوم التنمية املستدامة ،تطورت أهدافه التقليدية و أصبحت ترتكز
بشكل كبري على ضرورة محاية البيئة.
و مع ارتقاء مسألة محاية البيئة إىل درجة احلق يف البيئة ،جعل االعتبارات البيئية واردة ابلضرورة يف قانون التعمري
و تطبيقاته ، 1وكدرجة أمسى تتجسد يف مبدأ اإلدماج البيئي ،و هذا ما يبني و بشكل واضح حتمية االرتباط بني جمال البيئة
و جمال العمران نتيجة لعالقة التأثر و التأثري و نطاق التداخل بني اجملالني .
و جتدر اإلشارة أن االعتبارات البيئية أو البعد البيئي ال تنحصر يف مفهوم محاية البيئة الطبيعية و مكافحة التلوث،
بل تشمل معىن أكثر اتساع ،يتعلق بنوعية احلياة ،فمن الضروري األخذ بعني االعتبار جمموع العوامل اليت تعكس هذا االهتمام
اجلديد ابلنوعية عند استعمال و هتيئة الوسط احلضري أو الريفي.2
 -1عبد الكرمي بودريوه " ،االعتبارات البيئية يف خمططات التعمري" ،أوراق ألقيت يف املتقى الوطين حول إشكاالت العقار احلضري و أثرها على التنمية ،جامعة
بسكرة 18-17 ،فيفري  ،2013ص(.03غري منشور).

- Michel Prieur, Droit de l’environnement, op.cit, p75.
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ظهرت االعتبارات البيئية كأحد االهتمامات األساسية يف قوانني العمران حىت قبل ظهور القوانني واملؤسسات البيئية،
و اعتربت محاية البيئة جزء من ال يتجزأ من اهتماماته ابعتبارها الوعاء الذي حيتوي عمليات التعمري و يتأثر ،و اهلدف األمسى
الذي جيب أن تسعى إىل حتقيق كافة الربامج و السياسات و القوانني.
حيث مل تعد تقتصر قوانني العمران على تنظيم املناطق احلضرية فحسب ،بل أصبحت شيئا فشيئا أكثر نوعية تتالءم
مع طبيعة الوسط الذي تطبق فيه ،و ابملقابل توسعت دائرة اختصاص القوانني البيئية لتشمل املناطق احلضرية انطالقا من مفهوم
البيئة احلضرية  ،فاعتبار البيئة عنصر غري قابل لالنفصال عن قانون التعمري ،يؤدي إىل ظهور قانون بيئي حضري قادر على تنظيم
التعمري وفقا ملقتضيات محاية البيئة.
و من هذا املنطلق ،أصبح التوافق والتعايش بني القانونني أمر واقعي ،و يرى ميشال برييور  ،Michel Prieurأن
الفصل بني العمران والبيئة ال يوجد إال يف ذهن الذين يعتقدون أن البيئة تنحصر يف النبات واألرض ،والعمران ينحصر يف اجملال
1
احلضري.
من الواضح اليوم أن قانون العمران غري قادر وحده على محاية املدينة من التدهور البيئي ،كما أنه غري قادر على محاية
البيئة من خطر التعمري ،و ابلتايل ال يكفي التعايش بني القانونني بل البد من اجلمع بينهما بعالقة قوية وفق سياسة بيئية حضرية
حقيقية ال تقتصر على احتضان اآلليات القانونية املختلفة حلماية البيئة بقدر ما تركز على مقاربة اإلدماج .2
كما أن اإلدماج املنتظم للبيئة يف قانون العمران ،ال يكفي ملواجهة التدهور البيئي للمدينة،كما ال يساهم يف ترقيتها و
توفري حياة أفضل فيها ،بل من البد من إتباع سياسة إدماج اقل شكلية و أكثر جوهرية ،يتم مبوجبها اجلمع بني البيئة و العمران يف
إطار هنج شامل من اجل نوعية أفضل للحياة مبا يتناسب مع مبدأ التنمية املستدامة.
 -2تكريس مبدأ اإلدماج البيئي :أصبح حتقيق التوافق بني جمايل العمران و البيئة أمر واقعي ال يقتصر على إتباع

آليات قانونية حلماية البيئة بقدر ما يركز على ضرورة إدماج البعد البيئي ضمن سياسات التنمية العمرانية ،حيث تعمل الدراسات
احلديثة على حتليل ظاهرة اإلدماج البيئي يف قانون العمران أين حيظى مبدأ اإلدماج أبمهية كربى ،فبفضل هذا املبدأ أصبحت
محاية البيئة تتجسد يف شكل قواعد قانونية.3
يعترب اإلدماج مفهوما ابلغ التعقيد ،فهو حيتوي على حقل واسع من الداللة  ،و يهم عدة فروع من العلوم االجتماعية،
و يف هذا الشأن يقول أحد الباحثني و هو بيسون  " Bessonإنه من الضروري تعميم مفهوم اإلدماج للتمكن من فهم جمموع
املعاين اليت حيتوي عليها ،كما ميكن أن يعرف مفهوم اإلدماج عن طريق الوسط الذي يستخدم فيه  ،و بناءا على القواعد اليت
يستعمل لتحقيقه من جهة و األهداف اليت يرمي إليها من جهة أخرى".4
حيمل مصطلح اإلدماج معاين متعددة تطورت مع مرور الزمن ،حيث كان يف بداايته حكرا على القانون الدويل العام،
ففي إطار املنظمات العاملية  ،يقصد بوظيفة اإلدماج كحد أدىن ،توزيع االختصاص بني املنظمة العاملية والدول األعضاء فيها،

- Michel Prieur,«Urbanisme et l’environnement», AJDA,n°spécial,1993,p 80.

1
2

- Ibid., p 82.

- F.Haumont ,«la mondialisation du principe d’integration des preoccupations environnementales dans le droit de

3

l’urbanisme», in M.Deviller et J-C.Benochot,Mondialisation et Globalisation des concepts juridiques:
exemple du droit de l’environnement,IRJS edition, Paris,2011,p299.

 - 4بومجعة خلف هللا ،مقاربة للتحكم يف النسج العمرانية و شبه العمرانية العفوية  -منوذج املسيلة( ، -رسالة دكتوراه) ،جامعة سطيف  ،معهد اهلندسة املعمارية،
السنة اجلامعية  ،2001-2000ص .195
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و هو هبذا يقرتب من مفهوم االحتاد فيما بني الدول يف ظل التنظيم العاملي أو ما بني الشعوب1؛ غري أنه ويف ظل تدهور واختالل
التوازن بينهما وبني التنمية ،تطور هذا املفهوم و أصبح يتمحور حول ضرورة إدماج البيئة يف خمتلف السياسات التنموية مبا فيها
السياسات العمرانية .2
يعود الفضل إىل تكريس مبدأ اإلدماج البيئي إىل مؤمتر األمم املتحد املنعقد يف استوكهومل سنة  ،1972و هو أول مؤمتر
عاملي يهتم ابلبيئة ،متخض عنه إعالن تضمن  25مبدأ ،و هو ما يعرف إبعالن استوكهومل ،والذي أكد يف الفقرة  06منه
على ضرورة التنسيق و املالئمة بني الدفاع عن البيئة و حتسينها و بني األهداف األساسية احملددة مسبقا لتحقيق السالم و التنمية
االقتصادية و االجتماعية يف العامل .
كما حدد املكانة املهمة اليت جيب أن حتتلها محاية البيئة الطبيعية يف ظل خمططات التنمية االقتصادية من خالل
املبدأ  ، 13الذي أكد فيه على ضرورة إدماج االعتبارات البيئية يف ظل السياسات التنمية كمايلي " :من أجل عقلنة تسيري
املصادر وكذلك حتسني البيئة ،عل الدول تبين مفهوم يدمج و ينظم خمططاهتا التنموية بشكل ينسجم مع ضرورة محاية و حتسني
البيئة يف إطار مصلحة سكاهنا "3؛ و يف هذا اإلطار تسعى الدول إىل إدماج االعتبارات البيئي يف ظل سياساهتا التنموية مبا فيها
سياساهتا التنموية العمرانية ،و حتقيق التوافق بني جمالني كاان يف األصل متناقضني .
و يف أواخر الثمانينات و بداية التسعينات ،و مع ظهور مصطلح االستدامة ،تطور مبدأ اإلدماج البيئي ومل يعد ينظر إليه
كغاية يف حد ذاته و إمنا وسيلة لتحقيق التنمية املستدامة ،4حيث أكد تقرير جلنة برنت الند Commission Bruntland
سنة  1987بعنوان "مستقبلنا املشرتك" ،أن مفهوم التنمية املستدامة يقدم إطار للجمع بني السياسات البيئية و اسرتاتيجيات
التنمية ،و قد استخدم مصطلح التنمية هنا يف أوسع معانيه  ،إذ يستعمل لإلشارة إىل عمليات التغيري االجتماعي و االقتصادي
للعامل الثالث ،لكن تكامل البيئة مع التنمية أمر مطلوب يف مجيع الدول ،و يتطلب السعي حنو حتقيق التنمية املستدامة تغيري
السياسات احمللية لكل الشعوب .5
و هذا ما أكده أيضا مؤمتر ريو املنعقد يف  ،1992و هو اثين مؤمتر عاملي يهتم ابلبيئة من خالل املبدأ الرابع ،حيث
نص على أنه " من أ جل حتقيق تنمية مستدامة ،جيب أن تكون محاية البيئة جزء ال يتجزأ من عملية التنمية و ال ميكن النظر فيها
مبعزل عنها ".6
يعكس هذا املبدأ ضرورة الرتكيز على جوانب التكامل والتبادل بني البيئة و التنمية ،و هذا من خالل إدماج االعتبارات
البيئية يف عملية صنع القرار ودراسة العناصر البيئية بشكل متكامل مع العناصر االقتصادية واالجتماعية و على مجيع مستوايت
التشريع و التنفيذ لتحقيق التنمية املستدامة.

- P-Y.Cadiou, Le droit de l’urbanisme et les zonages écologiques : contribution a étude de l’intégration de la

1

protection des éspaces naturels, )thèse doctorat(, université Bretagne Occidental, école doctorale des sciences de

la mer ,juin 2008,p 07.
- Ibid.,p:09.
- F.Haumont, op.cit,p301 .

2
3

- P-Y.Cadiou, op.cit, p11.
 -5صافية زيد املال ،محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة على ضوء أحكام القانون الدويل( ،رسالة دكتوراه ) ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو(اجلزائر) ،كلية اجلقوق
و العلوم السياسية ،السنة اجلامعية  ،2013-2012ص.57
-6األمم املتحدة ،اجمللس االقتصادي واالجتماعي ،إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية :التطبيق والتنفيذ ،أفريل  ،1997ص)E/CN.17/1997/8( .10
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متخض عن مؤمتر ريو األجندة  ،21و هي متثل خطة عمل لتجسيد مبادئ إعالن ريو ،حيث تضمنت  40فصال
تناولت فيها اجلوانب االقتصادية واالجتماعية و البيئية ،ابعتبارها األبعاد األساسية للتنمية املستدامة ،حيث حدد الفصل الثامن
منها سلسلة من العمليات ووسائل التنفيذ اليت تسمح بضمان إدماج االعتبارات البيئية يف السياسات األخرى.1
و قد سار يف نفس السياق مؤمتر القمة العاملية للتنمية املستدامة املنعقد يف جوهاسبورغ سنة  ،2002الذي أكد
على ضرورة إدماج البيئة يف العمليات التنموية ابعتبارها أحد الدعائم األساسية للتنمية املستدامة.
أصبح من الواضح أن االهتمام العاملي ابلبيئة و محايتها من التدهور الناجم عن النشاطات التنموية العمرانية ،مرتبط
مبدى توفري اآلليات القانونية الكفيلة بتكريس مبدأ اإلدماج البيئي ،و هذا ما أكدته خمتلف احملافل الدولية .
و ابلرجوع إىل املشرع اجلزائري ،و حماولة منه ملواكبة مفهوم التنمية املستدامة ،كرس مبدأ اإلدماج البيئي من خالل املادة
 03من القانون رقم  ،10/03اليت أكدت على أن مبدأ اإلدماج البيئي هو املبدأ الذي جيب مبقتضاه دمج الرتتيبات املتعلقة
حبماية البيئة و التنمية املستدامة عند إعداد املخططات والربامج القطاعية و تطبيقها.
يتضح من هذا املفهوم أن املخططات يف جمال العمران مـجربة على مراعاة البعد البيئي ،مما جيعل منها وسيلة ضرورية
لتحقيق احلماية الوقائية للبيئة.
اثنيا  :حنو تنمية عمرانية مستدامة

 -1االستدامة يف العمران :من أجل الوصول إىل نظام حيافظ على البيئة و حيقق التنمية املستدامة سعى الفاعلون يف

جمال العمران إىل تبين اسرتاجتيات واضحة تقوم على فكرة االستدامة لتحقيق التوافق مع الطبيعة و ضمان االستدامة يف العمران،
حيث كان لظهور مصطلح االستدامة يف اجملال العمراين كمفهوم عام صدى قوي وانعكاس كبري ،حيث ارتبط هذا املفهوم
ارتباطا وثيقا ابلتنمية العمرانية ،و أصبح من الضروري تطبيق مبادئ التنمية املستدامة يف اجملال العمراين تلبية الحتياجات
اجتماعية ،اقتصادية وبيئية ،و حتقيقا للتوافق البيئي العمراين.
و بعد خماضات طويلة و صعبة حلل إشكالية التوفيق بني التنمية العمرانية و ضرورة احملافظة على البيئة ،جاءت فكرة
االستدامة اليت هتدف إىل تنظيم النشاط اإلنساين وفقا ملتطلبات محاية البيئة و حتسينها ،و هي بذلك تشكل إطار مناسب
لتكاثف اجلهود الساعية للوصول إىل مستوى أرقى حلياة البشر من خالل التنمية االقتصادية و االجتماعية و احملافظة على البيئة،
و بدون استنزاف املوارد الطبيعية ،حيث يتم التعامل مع البيئة بصورة أفضل من خالل التقليل استخدام الطاقة و املوارد املستخدمة
يف البناء عن طريق تصميم أفضل للمدن و التجمعات العمرانية اجلديدة  ،و يف هذا االطار ظهرت املشكالت البيئية كقضااي
ترشيد الطاقة و احلفاظ على املوارد الطبيعية و االحتباس احلراري  ،ثقب األوزون ،األمراض الناشئة عن سوء التصميم للمواقع
و ارتفاعات البانية و أشكاهلا .
فاالستدامة تعترب احدي املفاهيم األساسية اليت يرتكز عليها التصميم األخضر و هو التصميم الذي يتوافق مع الطبيعة مبا
يضمن توقع ردود أفعاهلا ليصل إىل منشأ متوازن مع بيئته كأنه جزء منها  ،فبذلك يضمن حتقق مفهوم االستدامة لكل منهم ،أو
هي املفهوم الذي يضمن إنشاء العمارة ذات الكفاءة العالية يف االستفادة من املوارد للطاقة  ،اليت هتدف إىل دراسة كيفية تصميم

- F.Haumont, op.cit, p 302.

19

1

مبىن معماري موفر للطاقة و بسلوك حراري يعمل على الوصول للراحة احلرارية و كذلك الراحة الضوئية و السمعية ملستخدميه ،مع
االهتمام ابالستفادة من املوارد املتجددة و املعتاد استخدامها إىل أقصى حد ممكن. 1
حيمل مصطلح االستدامة معاين متعددة فيقصد به االستمرارية يف الزمن الكفاءة يف توظيف و متابعة استخدام املصادر
املتوفرة بصفة متوازنة و متناسقة .2
يتضح مما سبق أن االستدامة ليست منطا جديدا للتشكيل املعماري بل تعد منظومة متكاملة ، 3ترتكز على جمموعة
من املبادئ اليت جبب أن تتحقق يف املبىن و هي :4
 ترشيد استهالك الطاقة يف البناء و التشغيل إىل احلد األدىن . احلفاظ على املوارد الطبيعية . احلفاظ على االتزان البيئي للمجال احمليط. احملافظة على التنوع االيكولوجي  ،فال يكون املبىن سببا يف إهناء احلياة الطبيعية ابملوقع بل البد أن يدمج معالطبيعة.
 تقليل التأثريات السلبية من البيئة على احمليط احليوي . محاية حق األجيال القادمة من املوارد الطبيعية . االستفادة من املوارد املدارة و املتجددة و املعتاد استخدامها إىل أقصى حد ممكن. حتقيق التصميم املستدام للمباين و ابلتايل للمتطلبات و االحتياجات الوظيفية ملستخدمي املبين. استخدام الطاقات اجلديدة و املتجددة و املوارد اليت ميكن احلصول عليها بشكل مستدام . التأكد من استدامة املبىن و جودة البيئة الداخلية . إختيار املوقع املناسب ،فال يتم البناء على أراضي ذات قيمة بيئية أو حضارية أو تراثية.فاالستدامة يف العمران تعرب عن حالة التوازن و إعادة صياغة احملددات و األهداف البيئية و االقتصادية واالجتماعية
يف املناطق احلضرية ،كما تنشأ من التفاعل املتوازن بني املكوانت االجتماعية و البيئية و االقتصادية للعمران ،لذلك فنن أي
حماوالت لدراسة العمران جيب أن تنطلق من هذه املكوانت ألهنا تعرب عن حمتوى االستدامة يف العمران و بصورة شاملة.
-2التنمية العمرانية املستدامة  :من أهم التطورات املسجلة يف السنوات األخرية بروز االعتبارات البيئية كعامل أساسي

يف حتقيق التنمية املستدامة يف جمال العمران ،فندماج البيئة يف القرارات و السياسات العمرانية يعد مطلبا أساسيا لتكريس التنمية
العمرانية املستدامة ،و اليت ال يزال مفهومها غري حمدد يف بعض جوانبه املهمة.
حيث مل تعد قضية البيئة يف القطاع العمراين جمرد فكر كمايل أو جمرد دعوة يناقشها املختصون يف ندواهتم أو مؤمتراهتم
الدورية ،وإمنا أصبحت مطلبا مهما من الضروري التفاعل معه واالستجابة ملتطلباته ،و ابعتبار أن التنمية املستدمية ال تستثين أي
 - 1سامي بدر الدين سراج الدين "،مدخل لتصميم املباين السكنية وفقا ملفهوم االستدامة و التوافق البيئي للتجمعات العمرانية" ،يف املنظمة العربية للتنمية اإلدارية
(أعمال املؤمترات)" ،التجمعات السكانية و مشروعات التنمية البيئية" ،القاهرة ، 2009،ص ص .90،91

- F.Bussac et C.lopater , Développement Durable :Aspect stratégiques et opérationnels, Francis Lefebvre
édition, Paris, 2010,p14.

 - 3يستخدم مفهوم االستدامة يف اجملال العمراين على عدة مستوايت :
 املستوى األول :احلفاظ و التعامل مع الطبيعة املستوى الثاين :ترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية و الطاقة املتجددة املستوى الثالث  :التخطيط و التصميم البيئي وصوال إىل حتقيق مفاهيم العمارة اخلضراء. - 4سامي بدر الدين سراج الدين ،املرجع نفسه ،ص .92
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قطاع تنموي أو نشاط بشري أصبح من الضروري أن تكون هلذا املفهوم مساحة واسعة من التأثري والتفاعل يف القطاع العمراين ملا
هلذا القطاع من دور كبري يف العملية التنموية ،وما له من أتثري ملموس وواسع يف البيئة احمليطة ابإلنسان .وهذا ما دعا إليه إعالن
شيكاغو الذي صدر عن االجتماع الثامن عشر لإلحتاد العاملي للمعماريني الذي عقد يف مدينة شيكاغو يف الوالايت املتحدة
األمريكية يف عام  ،1993هذا اإلعالن وضع التنمية البيئية واالجتماعية حمورا رئيسيا يف املمارسة العمرانية.1
فأخذ البيئة بعني االعتبار و بشكل أساسي أثناء وضع السياسات التخطيطية و يف مرحلة مبكرة ،و تكاملها مع الدراسة
االجتماعية و االقتصادية ،يعد الدعامة الكربى يف سهولة الوصول إىل التخطيط املستدام و على مجيع املقاييس ،فتحقيق التنمية
العمرانية املستدامة يتطلب عمال جادا من قبل أطر خمتصة و مؤهلة ،و هو تعبري عن جناح إسرتاتيجية عمرانية مستدامة. 2
ظهر مفهوم التنمية العمرانية املستدامة ألول مرة يف مؤمتر ريو  ،1992و قد ترجم عمليا من خالل األجندة  ، 21و مت
التأكيد عليه أيضا يف مؤمتر العمران  21املنعقد يف برلني سنة  2000الذي عرض أمثلة ألفضل املمارسات يف تطبيق التنمية
العمرانية املستدامة يف املدن حول العامل .
قد ظهرت عدة حماوالت لصياغة مفهوم واضح للتنمية العمرانية املستدامة ،حيث اعتبـ ـرها م ـؤمتر العمران  21على أهنا "
حتسني نوعية احلياة يف املدينة ،و يتضمن ذلك فضال عن اجلانب العمراين ،اجلانب البيئي و الثقايف والسياسي و املؤسسي،
االجتماعي و االقتصادي دون ترك أعباء لألجيال القادمة ،هذه األعباء هي نتيجة استنزاف املواد الرئيسية " ،3ووفقا للدراسة اليت
أجراها الدكتور شارلز كيربت  Charles Kibertمن مركز العمران و البيئة جبامعة فلوريدا ،و املقدم أمام املؤمتر العاملي األول عن
القطاع العمراين و التنمية املستدامة الذي عقد عام 1994ذكر الباحث ستة قواعد أساسية للتنمية العمرانية املستدامة
وهي:الرتشيد ،إعادة االستخدام ،االعتماد على املصادر املتجددة أوال ومن مثة املصادر ذات املخلفات القابلة إلعادة التصنيع
والتدوير محاية ما حولنا من نظم بيئية جتنب املواد الضارة صحيا ،و أخريا االهتمام جبودة البيئة اليت توفرها هذه املنشأة العمرانية. 4
كما اقرتح ابرملن  Berlmanجمموعة من املبادئ اليت تعرق مببادئ  Berlmanلتحقيق التنمية العمرانية املستدامة ،و هي:5
 -1بيئة عاملية مستدامة من دون بيئة عمرانية مستدامة
 -2ال توجد التخطيط العمراين الدائري أفضل من التخطيط اخلطي ،و هو ضروري السرتداد املوارد
 -3ال ميكن أن تكون هناك حلول بيئية عمرانية دون حتقيق الفقر العمراين
 -4ال ميكن أن يكون هناك حل دائم للفقر و لتدهور البيئة دون جمتمع مدين قوي  ،و استعمال جديد لألراضي
 -5ال ميكن أن يكون هناك حتول عمراين من دون  - :تغيري األنظمة احملركة القدمية و قواعد العمل
 -6تشكيل شراكات تعاونية بني القطاعات
 -7ربط احمللي ابلعاملي من خالل شبكات اتصال مستقلة

1

 هاشم عبد هللا الصاحل ،العمران و البيئة  :ضرورة البحث عن طرق لتفعيل املوضوع البيئي يف التنمية العمرانية  ،جملة عامل الفكر ،العدد الثالث ،اجمللد ،32اجمللس الوطين للثقافة و الفنون و اآلداب ،الكويت ،مارس ،2004 ،ص .98

 - 2سليمان مهنا و ريدة ديب ،التخطيط من أجل التنمية املستدامة ،جملة جامعة دمشق للعلوم اهلندسية ،العدد األول ،اجمللد رقم ، 2009 ،25ص .518
 - 3املرجع نفسه ،ص.448

- C-J.Kibert,Etablishing principles and model for sustainable construction,proceeding the first
international conference of CIB, novembre, 1994, p p:6-9 in

فريد بوبيش  ،محاية البيئة يف مشاريع التهيئة و التعمري  ،مسؤولية من؟ ،رؤية سوسيولوجية ،جملة احلقوق و احلرايت  ،كلية احلقوق و العلوم السياسية ،جامعة
بسكرة ،عدد جترييب  ،2014ص .447
 - 5سليمان مهنا و ريدة ديب ،املرجع نفسه ،ص.499
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 -8ال ميكن أن تكون هناك مدينة مستدامة يف القرن  21من دون عدالة اجتماعية و مشاركة سياسية ،وكذلك
فعالية اقتصادية و إعادة إحياء البيئة .
أصبحت البيئة تشكل عنصر جوهري يف حتقيق التنمية العمرانية املستدامة ابعتبارها أحد األبعاد األساسية للتنمية
املستدامة ،وتنعكس هذه األمهية من خالل مراعاة خمططات التهيئة اجملالية ( خمططات التهيئة العمرانية ،خمططات التهيئة اإلقليمية)
لألهداف و االنشغاالت البيئية.
املطلب الثاين :البعد البيئي ملخططات التهيئة العمرانية

تعاين املناطق احلضرية منذ نشأهتا من تراكم املشاكل العمرانية اليت تتفاقم يوما بعد يوم نتيجة تفاعل عدة عوامل سياسية
واقتصادية واجتماعية ،كان هلا األثر السليب الكبري على البيئة ،حيث يتم إتباع أسلوب التخطيط احلضري أو ما يسمى مبخططات
التهيئة العمرانية كوسيلة قانونية لتجنب هذه اآلاثر السلبية .
تعترب خمططات التهيئة العمرانية جمموعة من االسرتاجتيات السياسية و اإلدارية ،اليت تتخذ من أجل تنمية و توجيه منو
املناطق احلضرية ابجتاه معني ،يضمن للسكان ممارسة خمتلف أنشطتهم االقتصادية ،االجتماعية ،الثقافية و السياسية ،عرب خمتلف
استعماالت األرض يف املناطق احلضرية ،و ضمان قيام البنية التحتية و الفوقية بتوفري اخلدمات اليت تتالءم و حجم السكان.
فهي تعترب التطبيق الفعال لألساليب العلمية ،خللق و تطوير و حتديث البيئة احلضرية مبا يزيد من فعاليتها احلاضـ ـرة
و املستقبلية ،أو هي عملية إنشاء و تطوير املستقرات البشرية بشكل يستوعب املتغريات االقتصادية و االجتماعية و التكنولوجية
احلادثة أو املتوقع حدوثها ،مبا يضمن حتقيق بيئة سليمة و هانئة ،لذلك و حىت تتكامل صورة تعريف التخطيط احلضري عرب مجيع
اجلوانب اليت يعاجلها ،فننه يتم التأكيد أبنه هو عمل مجاعي تـمارسه جمموعة من املتخصصني ،اقتصاديني ،اجتماعيني ،جغرافيني،
مهندسني و قانونيني ،حىت أيخذ التخطيط احلضري مداه الواسع يف حتسني البيئة احلضرية. 1
مـما سبق ،يتبني أن خمططات التهيئة العمرانية أو التخطيط احلضري ،يشرتط أن يشتمل على جمموعة من اخلصائص
اليت ت ؤهله ليكون األسلوب األمثل لتحقيق التنمية العمرانية مبا يتوافق مع متطلبات محاية البيئة ،و هي : 2
 أن يتحلى ابلقدرة على التوفيق بني ماضي املدينة موروثها احلضاري و حاضرها و احتياجاهتا املستقبلية . أن يتصف ابلقيم اجلمالية و الذوقية و االجتماعية و األخالقية اليت تستطيع أن تعكس بيئة حضرية تضم حد أدىنمن اجلمال على األقل أن تكون له القدرة على حتقيق التوازن بني تصورات الدولة أو السياسة و العوامل اليت تؤثر يف اجملتمع .
 أن يضمن أوسع مشاركة مجاهريية تديل مبقرتحاهتا بشأن متطلبات و حاجيات املدن و احملالت السكنية اليت ينجزهاالتخطيط.
 أن يستند على قوة قانونية و مادية توفرها الدولة لتدعم املنفذين يف حتقيق أهداف التخطيط .و للتحكم يف وترية التحضر ومراقبتها ،نظم املشرع اجلزائري املخططات العمرانية مبوجب عدة قوانني كان آخرها القانون
رقم  29/90املتعلق ابلتهيئة والتعمري ،املعدل املتمم ،3و الذي أحدث قفزة نوعية من خالل استحداثه ألدوات التهيئة و التعمري،
اليت تعمل على تنظيم اجملال العمراين احمللي ،و ابملوازاة مع ذلك حتقيق احلماية الوقائية للبيئة ،و تتمثل يف املخطط التوجيهي للتهيئة
و التعمري)( (PDAUالفرع األول) ومـخطط شغـل األراضي)( (POSالفرع الثاين).

 - 1حممد جاسم شعبان العاين ،املرجع السابق ،ص ص.190،191
 - 2املرجع نفسه ،ص .191
 - 3القانون رقم  ،29/ 90املؤرخ يف  ،1990/12/01املتعلق ابلتهـيئة و التعمري ،املعدل و املتمم ،اجلريدة الرمسية رقم  ،52الصادرة يف .1990/12/02
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الفرع األول :البعد البيئي للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري
لتحديد الدور البيئي للمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري يتطلب األمر حتديد مفهومه أوال ،مث إجراءات إعداده اثنيا.
أوال :مفهوم املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري

 -1تعريف املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري :يعترب خمطط التهيئة والتعمري أداة للتخطيط اجملايل و التسيري احلضري،

يعمل على حتديد التوجيهات األساسية للتهيئة العمرانية للبلدية أو البلدايت املعنية ،مراعيا يف ذلك تصاميم التهيئة وخمططات
التنمية ويضبط الصيغ املرجعية ملخطط شغل األراضي.1
فهو خيتلف عن خمططات التعمري املعتمدة من قبل ،كونه ال يهتم ابلتهيئة العمرانية داخل حدود املخطط العمراين
للتجمع احلضري فقط ،بقدر ما يتناول التجمع احلضري داخل إطاره الطبيعي والبيئي ،وينظم العالقات بينه وبني ابقي نقاط
الوسط األخرى املوجودة على املستوى احمللي واإلقليمي ،ويراعي جوانب االنسجام والتناسق بينه وبني مجيع املراكز احلضرية اجملاورة،
وبعبارة أوضح ابإلضافة إىل كونه يهتم ابجلوانب املعمارية التوسعية للتجمع احلضري فننه يرسم وحيدد آفاق توسعه وعالقاته
الوسطية مستقبال كجزء من الكل ،على املستوى اإلقليمي وكخلية عمرانية للنسيج احلضري واملعماري على املستوى الوطين.2
كما يعترب أداة توجيه للسلطات احمللية ،البلدية أو جمموعة من البلدايت اليت تشرتك يف مقوماهتا االجتماعية
واالقتصادية ،3دون اإلخالل بتوجيهات املخططات العمرانية األعلى منه ،كما يعترب أيضا أداة قانونية ميكن املعارضة به أمام الغري
وأمام القضاء الكتسابه القوة القانونية مبجرد املصادقة عليه ،وخمالفة ألحكامه تستوجب تطبيق العقوبة املنصوص عليها.4
أما من الناحية التقنية ،فاملخطط يشكل وثيقة تقديرية حتدد االحتياطات يف شىت اجملاالت االقتصادية واالجتماعية ،وتقسم
اإلقليم( بلدية أو جمموعة من البلدايت) إىل قطاعات معمرة ،قطاعات مربجمة للتعمري املستقبلي ،وقطاعات غري قابلة للتعمري ،كما
حيدد أيضا املناطق الواجب محايتها ،و هي األوساط البيئية على اختالف أنواعها ،وهنا يظهر الدور الوقائي للمخطط ،ابعتباره
وسيلة لتحقيق الرقابة القبلية على أعمال التهيئة والتعمري وإحداث التوازن بني التنمية العمرانية ومحاية البيئة.
 -2أهداف املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري :يسعى املخطط ( )PDAUإىل حتقيق أهداف تتعلق ابجملال العمراين

وأخرى تتعلق ابجملال البيئي ،فهو من جهة يهدف إىل تنظيم التنمية العمرانية من خالل حتديد املناطق اليت ميكن تعمريها حسب
ما يقتضيه النسيج العمراين ،وابملقابل يهدف أيضا إىل وقاية البيئة من خماطر التعمري مبختلف عناصرها وهذا من خالل حتديد
املناطق الواجب محايتها كاألراضي الفالحية ،الغاابت واملناطق اليت تزخر ابلرتاث الثقايف أو التارخيي ،وهنا يربز البعد البيئي هلذا
املخطط ،و ميكن إمجال أهدافه فيما يلي:5
 االستغالل العقالين للمجال العمراين :وذلك بتحديد التوجيهات األساسية لتهيئة األراضي املعنية ،حتديد قواعد
االستعمال الرشيد للمساحات مع ضبط توقعات التعمري.

 احلماية الوقائية :محاية املواقع احلساسة واملناظر وخمتلف املناطق األثرية والسياحية ،كما يعمل على حتقيق الوقاية
من املخاطر الطبيعية والتكنولوجية.
 حتقيق املنفعة العامة  :وذلك من خالل برجمة وتعيني األراضي املخصصة للنشاطات االقتصادية ذات ملنفعة
العامة والتجهيزات الكربى والنشاطات واملساكن لتلبية احلاجات اآلنية واملستقبلية.
 - 1املادة  16من القانون رقم.29/90

 - 2بشري التيجاين ،التحضر والتهيئة العمرانية يف اجلزائر ،املرجع السابق  ،ص.66
 - 3املادة  12من القانون رقم. 29/90
 - 4املادة  04من القانون رقم . 29/ 90
 -5املادة 11من القانون رقم  ،05/04املؤرخ يف  ،2004/08/14اجلريدة الرمسية رقم ،51الصادرة بتاريخ 15أوت  2004،يعدل ويتمم القانون رقم.29 /90
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 التقديرات املستقبلية  :تعترب من أهم األهداف اليت يسعى إىل حتقيقها وهذا من خالل تقدير آفاق التعمري
املستقبلي والتنبؤ ابملشاكل اليت حيتمل أن تقع ،وإجياد احللول هلا على املدى القريب واملتوسط والبعيد.
ولتحقيق هذه األهداف يقسم املخطط املنطقة اليت يتعلق هبا إىل أربعة قطاعات:1

 -1قطاعات معمرة :حسب املادة  02من القانون رقم  29/90املتعلق ابلتهيئة والتعمري ،املعدل واملتمم ،فنن هذا
القطاع يشمل كل األراضي اليت تشغلها النبااتت املتجمعة واملساحات الفاصلة بينها ،واحلدائق والغاابت وكذلك
األجزاء املعمرة الواجب جتديدها وإصالحها ومحايتها.

 -2قطاعات مربجمة للتعمري :وهي القطاعات القابلة للتعمري ،وتشمل األراضي املعرضة للتعمري يف آجال ال تتعدى
 10سنوات حسب جدول األولوايت.2
 -3قطاعات التعمري املستقبلية  :تشمل األراضي املخصصة للتعمري على املدى البعيد يف آفاق 20سنة ،حبيث
يكون هذا القطاع خاضعا مؤقتا لالرتفاق بعدم البناء ملدة 20سنة ،وال يرفع إال يف احلاالت االستثنائية التالية:
 حتديد وتعويض وتوسيع املباين املفيدة لالستعمال الفالحي.
 البناءات واملنشآت الالزمة للتجهيزات اجلماعية وإجناز العمليات ذات املصلحة الوطنية.
 البناءات اليت تربرها مصلحة البلدية واملرخص هبا قانوان من قبل الوايل بناء على طلب معلل من ر.م.ش.ب.3

 -4قطاعات غري قابلة للتعمري :وتشمل األراضي اليت تكون داخل احمليط العمراين ،واليت مينع فيها البناء بتاات

بشرط أن تكون حمددة بدقة وبنسب تتالءم مع االقتصاد العام هلذه املناطق 4ويتعلق األمر ب ـ :
 األراضي الفالحية ذات اجلودة العالية.5
 األراضي القيمة التارخيية والثقافية.
 األراضي الغنية ابألنظمة البيئية.
 املناطق املعرضة لألخطار الطبيعية والتكنولوجية.6
 املناطق األثرية والسياحية و الغابية.
ما يالحظ هو أن هذه املناطق ورغم اختالفها إال أهنا تشكل يف جمموعها البيئة ،وعموما يعكس الدور الكبري للمخطط
الذي يلعبه يف وقاية البيئة من خماطر التعمري.
اثنيا :إجراءات إعداد املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري

بعد إتباع النهج الرأمسايل وتراجع دور الدولة يف السياسات التنموية بصفة عامة والعمرانية بصفة خاصة ،اجته املشرع
اجلزائري حنو المركزة السياسات العمرانية ،و مت التحول من التعمري املركزي املنمط إىل التعمري التشاوري املتنوع؛ و هذا ما يربز
وبشكل واضح من خالل إجراءات إعداد املخطط ( ،)PDAUأين يظهر الدور الكبري للبلدية ابعتبارها اجلماعة اإلقليمية
القاعدية ،واهليئات احمللية و الوصائية وكذلك اجملتمع املدين.

 - 1املادة  19من القانون رقم .29/90
 - 2املادة  21من ا القانون رقم 29/90
 - 3املادة  22من القانون رقم 29/90
 - 4املادة  23من القانون رقم .29/90
 - 5املادة  34من القانون رقم  ،25/90املؤرخ يف  ،1990/11/18يتضمن التوجيه العقاري ،اجلريدة الرمسية رقم.49
 - 6املادة  02من القانون رقم .05/04
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وفقا للمرسوم التنفيذي رقم  177/91احملدد إلجراءات إعداد املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري ،املعدل واملتمم ،1فنن
هذه اإلجراءات تتمثل يف :

 -1إجراء مداولة اإلعداد :يتم إقرار املخطط مبوجب مداولة من قبل اجمللس الشعيب البلدي املعين أو رؤساء اجملالس
الشعبية املعنية ،حيث تتضمن املداولة النقاط التالية:
 التوجيهات اليت حتددها الصورة اإلمجالية للتهيئة أو خمطط التنمية ابلنسبة إىل تراب البلدية املقصود.
 القائمة احملتملة للتجهيزات ذات الفائدة ،2حيث يتم تبليغ املداولة إىل الوايل املختص إقليميا للمصادقة عليها،
واليت يتم نشرها ملدة شهر كامل مبقر اجمللس الشعيب البلدي املعين.3
 -2إصدار قرار ترسيم احلدود  :ختتلف اجلهات املخولة إبصدار هذا القرار حبسب امللف الكامل املتضمن كل الواثئق

مبا فيها املخططات التنفيذية ،اليت تبني توسع املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري ،وذلك حسب كل حالة:



الوايل :إذا كان اإلقليم املعين ابلتهيئة ميس والية واحدة.4

الوزيـ ـر املكلف ابلتعمري ووزير الداخلية  :إذا كان اإلقليم املعين ابلتهيئة ميس أكثر من والية ،كما ميكن إسناد

مهمة إجناز هذا املخطط إىل مؤسسة عمومية مشرتكة بني البلدايت إذا كان املخطط يشمل أكثر من بلدية.5

 -3مرحلة املشاورة  :يتم خالل هذه املرحلة إصدار قرار من ر.م.ش.ب  ،حيدد فيه قائمة اهليئات واملصاحل

و

اإلدارات العمومية واجلمعيات املشاركة يف إعداد املخطط ،و هي تنقسم إىل :


اهليئات املستشارة وجـ ـ ـوب ـا  :و تتمثل يف :



اإلدارات العمومية واملصاحل التقنية التابعة للدولة املكلفة على مستوى الوالية و هي :التعمري ،الفالحة،

التنظيم االقتصادي ،الري ،النقل ،األشغال العمومية ،املباين واملواقع األثرية والطبيعية ،الربيد واملواصالت،6البيئة ،التهيئة العمرانية،
السياحة ،7الصناعة وترقية اإلستثمار.8
 -اهليئات واملصاحل العمومية احمللية :وتتمثل يف توزيع الطاقة ،النقل ،توزيع املاء ،9الضبط العقاري.10



اهليئات املستشارة ج ـوازا  :يقوم رئيس اجمللس الشعيب البلدي إببالغ رؤساء غرف التجارة ،الفالحة واملنظمات

املهنية ،اجلمعيات احمللية كتابيا مبقرر اإلعداد قصد إبداء رغبتهم يف املشاركة خالل  15يوما ،وبعد انتهاء املدة يقوم إبصدار القرار
 - 1املرسوم التنفيذي رقم  ،177/91املؤرخ يف 28ماي  1991احملدد إلج ـ ـ ـ ـ ـراءات إعداد املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري واملصادقة عليه وحمتوى الواثئق املتعلقة

به ،املعدل واملتمم  ،اجلريدة الرمسية رقم  ،26الصادرة بتاريخ .1991/06/01
 -2املادة  02من املرسوم التنفيذي رقم .177/91
 - 3املادة  03من املرسوم التنفيذي رقم.177/ 91
 - 4املادة  04من املرسوم التنفيذي رقم .177/91
- 5املادة  05من املرسوم التنفيذي رقم .177/ 91
 - 6املادة  08من املرسوم التنفيذي رقم 177/91
 -7املادة 02من املرسوم التنفيذي رقم  ،317/05املؤرخ يف ،2005/09/10اجلريدة الرمسية رقم  ،62الصادرة بتاريخ 2005/09/11يعدل ويتمم املرسوم
التنفيذي رقم .177/91
 - 8املادة  02من املرسوم التنفيذي رقم 148/12املؤرخ يف  28ماي  ،2012اجلريدة الرمسية رقم  19الصادرة بتاريخ  ،2012/04/01يتمم املرسوم التنفيذي
رقم .177/91
 - 9املادة  08من املرسوم التنفيذي رقم .177/91
 -10املادة  02من املرسوم التنفيذي رقم .148/12
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الذي حيدد فيه قائمة اهليئات واملصاحل واإلدارات العمومية ،واجلمعيات املشاركة يف إعداد املخطط املخطط التوجيهي للتهيئة
العمرانية ،و الذي ينشر ملدة شهر يف مقر البلدية أو البلدايت ،ويبلغ للهيئات املذكورة سابقا ،حيث متنح هلا مدة  60يوم قصد
إبداء مالحظاهتا.1

 -4مرحلة التحقيق العمومي :يفتح التحقيق العمومي اجملال أمام املواطن للمشاركة إبعداد املخطط ()PDAU
ابعتباره فاعال أساسيا يف حتقيق التنمية العمرانية ،حيث يقوم رئيس اجمللس الشعيب البلدي إبصدار قرار بفتح التحقيق العمومي ملدة
 45يوم ،2و ينشر يف مقر البلدية أو البلدايت ،وحىت يف الصحف الوطنية كما يبلغ أيضا إىل الوايل املختص ،3ويبني املفوض
احملقق الذي يتم تعيينه و اتريخ انطالق مدة التحقيق واتريخ انتهائها وكيفية إجرائها.
تدون مجيع مالحظات املواطنني يف سجل خاص مرقم وموقع من طرف رئيس اجمللس الشعيب البلدي ،4مث يغلق السجل
بعد توقيعه من طرف املفوض مبوجب قرار الغلق  ،حيث يتم حتويل السجل مع النتائج املتوصل إليها يف ملف كامل
إىل ر.م.ش.ب يف مدة  15يوم التالية عن غلق السجل.
 -5املصادقة النهائية  :يرسل املخطط ( ) PDAUبعد تعديله عند االقتضاء مصحواب ابمللف الكامل بعد املصادقة
عليه مبداولة من اجمللس الشعيب البلدي أو اجملالس الشعبية البلدية املعنية إىل الوايل املختص إقليميا الذي بدوره جيمع رأي اجمللس
الشعيب الوالئي خالل مدة  15يوم املوالية الستالمه امللف ، 5مث تتم املصادقة النهائية بقرار من الوايل أوبقرار وزاري مشرتك بني
الوزير املكلف ابلتهيئة والتعمري ووزير الداخلية أو مبرسوم تنفيذي يصدر بعد استشارة الوايل املعين أو الوالة املعنيني ،وبناء
على تقرير من الوزير املكلف ابلتعمري.6
بعد املصادقة يكتسب املخطط ( ) PDAUالقوة القانونية ،ويصبح قابال للمعارضة به أمام الغري ،وأمام القضاء ،ويتم
مراجعته وتعديله بنفس الطريقة وإجراءات املصادقة عليه ،و هذا يف احلاالت التالي ـ ـ ــة :
 إذا كانت القطاعات املراد تعمريها يف طريق اإلشباع.
 إذا كان تطور األوضاع أو احمليط ال يستجيب ألهداف مشاريع التهيئة أو البنية احلضرية إلقليم البلدية.7
الفرع الثاين  :البعد البيئي ملخطط شغل األراضي

مت استحداث خمطط شغل األراضي مبوجب القانون  29/90املتعلق ابلتهيئة والتعمري ،املعدل واملتمم ،كأداة تفصيلية
لتوجيهات املخطط )  (PDAUو آخر مستوى من مستوايت التخطيط العمراين .
أوال  :مفهوم خمطط شغل األراضي

-1تعريف خمطط شغل األراضي  :يعترب املخطط ) (POSأداة اليت يتم مبوجبها حتديد و بشكل تفصيلي حقوق

استخدام األراضي و البناء وهذا يف إطار احرتام أحكام و توجيهات املخطط (  )PDAUو توجيهات املخططات األعلى منه،
حيث يشكل حلقة ربط بينها بني وواثئق التعمري األخرى ( رخصة البناء  ،رخصة التجزئة ،رخصة اهلدم ) ،فهو أداة للتعمري

 - 1املادة  09من املرسوم التنفيذي رقم .177/91
 - 2املادة  10من املرسوم التنفيذي رقم .177/91
 - 3املادة  11من املرسوم التنفيذي رقم .177/91
 - 4املادة  12من املرسوم التنفيذي رقم 177/91
 - 5املادة  14من املرسوم التنفيذي رقم .177/91
 - 6املادة  27من املرسوم التنفيذي رقم .177/91
 - 7املادة  19من القانون رقم . 29/90
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والتسيري احلضري ،تتطرق إىل أدق التفاصيل مع توضيح الرتكيبة العمرانية لكل قطاع ،حيث تغطي تراب بلدية كاملة أو جزء
منها ،و ملدة  5سنوات .1
يسعى خمطط شغل األراضي إىل حتقيق التنظيم اجملايل من خالل جتسيد األهداف التالية :
 حتديد بصفة مفصلة الشكل احلضري ابلنسبة للقطاع أو القطاعات املعنية ،حقوق البناء و استعمال األراضي
 تعيني الكمية القصوى و الدنيا املسموح هبا يف البناء املعرب عنها ابملرت املربع من األرضية املبنية خارج البناء أو املرت
املكعب من األحجام و أمناط البناايت املسموح هبا و استعماالهتا .
 يضبط املظهر اخلارجي .
 حتديد املساحات العمومية و املساحات اخلضراء و املواقع املخصصة للمنشات العمومية و املنشات ذات املصلحة
العامة ،و كذا ختطيطات و ميزات طرق املرور.
 حتديد االرتفاقات.
 حتديد األحياء والشوارع والنصب التذكارية واملواقع و املناطق الواجب محايتها وجتديدها و إصالحها .
 تعيني مواقع األراضي الفالحية الواجب وقايتها ومحايتها و احملافظة عليها .
 بيان خصائص القطع األرضية،موقع املباين ابلنسبة إىل الطرق العمومية وما يتصل هبا وموقع املباين ابلنسبة
إىل الطرق العمومية وما يتصل هبا ،وموقع املباين ابلنسبة إىل احلدود الفاصلة .
 حتديد ارتفاع املباين و املظهر اخلارجي .
 بيان موقع السيارات أو املساحات الفارغة و املغارس ،و حتديد نوع املنشات و التجهيزات العمومية وموقعها،
و حتديد الطرق والشبكات املختلفة اليت تتحملها الدولة كما هو حمدد يف املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري،
وكذلك أجال اجنازها .2
بعد صدور القانون رقم  05/04املعدل للقانون رقم  ، 29/90أصبح املخطط) (POSيهدف إىل حتديد األراضي

املعرضة لألخطار الناجتة عن الكوارث الطبيعية أو تلك املعرضة لالنزالق ،و اليت ختضع إلجراءات حتديد أو منع البناء عليها.3
كما ميكن تعداد أهداف أخرى تتعلق ابلتنظيم اجملايل مثل بيان املنافذ و الطرق و كيفية وصول الشبكات  ..اخل.4
 -2حمتوى خمطط شغل األراضي :

يتكون خمطط شغل األراضي طبقا لنص املادة  18من املرسوم التنفيذي رقم  178/91من واثئق تنظيمية ،تتمثل
يف الئحة التنظيم و واثئق بيانية ،تتمثل يف جمموعة من املخططات :
 1-2الئحة تنظيم  :وتتضمن :

 مذكرة تقدمي  :يتم من خالل إثبات أن خمطط شغل األراضي يتوافق مع أحكام و توجيهات املخطط التوجيهيللتهيئة و التعمري ،و كذلك الربانمج املعتمد لبلدية أو البلدايت املعنية تبعا آلفاق تنميتها .
 جمموع القواعد اليت حتدد لكل منطقة متجانسة و مع مراعاة األحكام اخلاصة املطبقة على بعض أجزاء الرتاب،كما هو حمدد يف القانون رقم  ، 29/90و يتعلق األمر مبعرفة نوع املباين املرخص هبا أو احملظورة ووجهتها ،حقوق البناء املرتبطة
مبلكية األرض اليت يعرب عنها معامل شغل األراضي و معامل مساحة ما يؤخذ من األرض مع مجيع االرتفاقات احملتملة ،حيث
 -1املادة  31من القانون رقم .29/90
 - 2املواد من  23-19من القانون رقم .29/90
 - 3املادة  04من القانون رقم .05/ 04
 - 4املواد  10-08من املرسوم التنفيذي رقم .177/91
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حي دد معامل شغل األرض يف هذه احلالة العالقة القائمة بني مساحة أرضية مع خالص ما يتصل هبا من البناء و مساحة قطعة
األرض ،و يتم التعبري عن هذه العالقة مبا يلي:
 مساحة أرضية مع ما يتصل هبا من بناء خام ،تساوي جمموع مساحات أرضية كل مستوى من مستوايتالبناء منقوص منها:
 مساحات أرضية مع ما يتصل هبا من ختشيبات السقف ،و أدوار ما حتت األرض غري القابلة للتهيئة السكنيةأو األنشطة ذات طابع مهين أو حريف أو صناعي أو جتاري.
 مساحات أرضية مع ما يتصل هبا من سقوف و سطوح و شرفات و مقصورات ،و كذلك املساحات غرياملغلقة الواقعة يف الطابق األرضي.
 مساحات أرضية مع ما يتصل هبا من مبان مهيأة لتستعمل مواقف السيارات. مساحات أرضية مع ما يتصل هبا من مبان خمصصة خلزن احملاصيل أو إليواء احليواانت أو العتاد الفالحي،و كذلك مساحات املسقوفات البالستيكية لإلنتاج الزراعي.
أما معامل مساحة ما يؤخذ من األرض ،فيحدد العالقة القائمة بني مساحة املبىن و مساحة قطعة األرض.
كما تبني الئحة التنظيم أيضا شروط شغل األراضي املرتبطة بـ ــ :املباين و الطرق،وصول الشبكات إليها ،خصائص القطع
األرضية ،موقع املباين ابلنسبة إىل الطرق العمومية و ما يتصل هبا ،موقع املباين ابلنسبة إىل احلدود الفاصلة ،موقع املباين
بعضها من بعض على ملكية واحدة ،ارتفاع املباين  ،املظهر اخلارجي ،موقف السيارات  ،املساحات الفارغة و املغارس.
 2-2واثئق بيانية  :تتمثل يف جمموعة من املخططات املختلفة ،يتم إعدادها وفق مقياس معني ،و هي :

 خمطط بيان املوقع مبقياس  1/2000أو .1/5000 خمطط طوبوغرايف مبقياس  1/500أو .1/1000 خارطة جيوتقنية مبقياس  1/500أو  1/1000مصحوبة بتقرير تقين . خمطط الواقع القائم مبقياس  1/500أو  1/1000يربز اإلطار املشيد حاليا و كذلك الطرق و الشبكاتاملختلفة و االرتفاقات املوجودة
 خمطط الرتكيب العمراين مبقياس 1/500أو  1/1000يتضمن عل اخلصوص عناصر الئحة التنظيم كما هيحمدد سابقا  ،جيسد األشكال التعمريية و املعمارية املنشودة ابلنسبة إىل القطاع املقصود أو القطاعات املقصودة
 خمطط هتيئة عامة مبقياس  1/500أو 1/1000حيدد  :املناطق القانونية املتجانسة  ،موقع إقامة التجهيزاتو املنشآت ذات املصلحة العامة و املنفعة العمومية
 خط مرور الطرق و الشبكات املختلفة ،مع إبراز ما تتحمله الدولة و اجلماعات احمللية،كما هو حمدديف املخطط التوجيهي للتهيئة .
 املساحات الواجب محايتها و احلفاظ عليها نظرا خلصوصيتها.من خالل التطرق إىل حمتوى خمطط شغل األراضي ،يتضح أن هذا األخري يؤدي دور مهم يف تنظيم اجملال العمراين أكثر
منه يف محاية البيئة ،حيث ضم احملتوى خمططات تعمريية دون أي يتضمن خمططات هتتم ابجلانب البيئي ،سواء ا تعلق األمر
ابألوساط أو العناصر البيئية.
فكما هو معلوم فنن الستخدام األرض آاثر السلبية ،تتمثل يف تدمري البيئة الطبيعية و استنزاف املوارد و تلويث عناصر
البيئة املختلفة كاملاء و اهلواء و الرتبة ،لذلك البد أن أتخذ عملية التخطيط استخدام األرض بعني االعتبار البعد البيئي من خالل
احملافظة على األراضي و املوارد األرضية و نوعية العناصر البيئية املختلفة ،و من أجل ذلك فنن املكلفون إبعداد خمطط استخدام
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األرضي البد أن يكون على معرفة واسعة خبصائص و وظائف النظم البيئية ،و من مثة عليه أن يتعامل مع بياانت بيئية خمتلفة
خاصة ابملوجودات البيئية ،اليت هي جمموع العناصر املكونة للبيئة الطبيعية ،و ال بد أن توفر على معلومات تفصيلية عن اخلصائص
الكمية و النوعية لكل عنصر من عناصر البيئة ،و يستحسن أن يكون ذلك مشفوعا خبرائط توضيحية ،علما أن هذه املعلومات
ميكن احلصول عليها من خالل مسوح املوارد الطبيعية ،سواء من خالل استخدام الصور اجلوية أو أي معلومات مسجلة
أو حمفوظة يف دراسات أو كتب أو واثئق ،و إذا ما توفر للـمخطط نظام معلومات جغرايف  ،فنن ذلك سيعمل على تسهيل مهمته
1
بشكل كبري.
و يف هذا اإلطار ،يرى كل من الدكتور عثمان حممد غنيم ،و الدكتورة ماجدة أمحد أبو زنط ،2أنه من الضروري إعداد
خمططات تتعلق ابلعناصر و األوساط البيئية ،يتم اإلرتكاز عليها عند إعداد خمطط شغل األراضي ،و تعترب مبثابة القاعدة
املعلوماتية األساسية حول طبيعة و خصائص العناصر املكونة للبيئة يف املنطقة املراد شغلها ،و يتعلق األمر خبرائط الرتبة  ،خرائط
الغطاء األرضي ،خبرائط نوعية املياه ،خرائط األنواع النباتية و احليوانية  ،حيث تلعب دورا هاما يف توفري املعلومات البيئية.
ابلنسبة خلرائط الرتبة فهي تزود املخطط مبعلومات تفصيلية عن الرتبة و أنواعها و توزيعها اجلغرايف و خصائصها و هذا
يساعده يف حتديد املناطق املالئمة للزراعة و تلك املالئمة للغاابت،و أيضا املالئمة للعمران؛ أما خرائط الغطاء األرضي و الذي
يتمثل يف النبااتت الطبيعية و املوارد األخرى املوجودة على سطح األرض ،فيمكن احلصول عليها من حتليل الصور اجلوية تقنيات
أو االستشعار عن بعد األخرى كالصور الفضائية و عادة يتم تصنيف الغطاء األرضي بنفس أسلوب تصنيف استخدام األرض،
حيث يتبع األسلوب اهلرمي يف التصنيف حبيث يتم االنتقال من العام إىل اخلاص.
تقدم خرائط الغطاء األرضي ملخطط استخدام األراضي معلومات مهمة عن املوارد الطبيعية كالزراعة و الغاابت
و أشكال سطح األرض و املستنقعات و أراضي احلشائش و مناطق احليواانت الربية ،و أيضا تقدم هذه اخلرائط معلومات عن أثر
التنمية يف البيئة.
و فيما يتعلق خبرائط نوعية املياه اليت تنتج عادة وفق مؤشرات خمتلفة ،فيمكن أن تقدم ملعد خمطط استخدام األراضي،
معلومات هامة عن نوعية املياه و املشكالت اليت تعاين منها كارتفاع درجة احلرارة ،ارتفاع نسبة امللوحة ،ارتفاع نسبة املواد املرتسبة
و اخنفاض نسبة األوكسجني
و تساعد خرائط األنواع النباتية و احليوانية ملعد خمطط استخدام األرض يف التعرف على هذه النبااتت و أنواعها
ومواقعها ،حبيث يتم جتنيب هذه األنواع التعرض ألي خماطر يف أثناء عملية ختطيط استخدام األرض
و تساهم خرائط أشكال سطح األرض يف جتميع عناصر البيئة الطبيعية مع بعضها البعض و بشكل يساعد على دراسة
العالقات بني هذه العناصر و التعرف على خصائصها ،و ميكن إنتاج هذا النوع من اخلرائط بشكل طبقي مركب ،حبيث حتتوي
كل خريطة على عنصر طبيعي واحد خبصائصه املختلفة ،و من مث جيري إنتاج خرائط مركبة من خالل دمج خرائط العناصر
الطبيعية مع برقم عضها البعض .
أما فيما يتعلق ابهلواء فان تعرف خمطط استخدام األرض على نوعيته أمر على درجة من األمهية خصوصا و أن هذه
النوعية هي حمصلة جملموعة من العمليات الطبيعية و اإلنسانية املختلفة و أهم املشاكل اليت تنجم عن نوعية اهلواء إ
-.ذا ما كان نوعيته سيئة هي املطر احلمضي  ،تركز نسبة عالية من الغازات الضارة اليت تؤثر سلبا على احلياة بصفة
عامة .
 -1عثمان حممد غنيم  ،ماجدة أمحد أبو زنط ،مرجع سابق ،ص.234
 -2املرجع نفسه ،ص ص .236 ،235
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اثنيا  :إجراءات إعداد خمطط شغل األراضي :
يـمر خمطط شغل األراضي عند إعداده مبجموعة من اإلجراءات اليت حـددها املرسوم التنفيذي رقم  ،178/91املعدل
و املتمم ،1و تتمثل فيما يلي :
 -1مداولة اإلعداد  :يتم إعداد املخطط ) (POSمبوجب مداولة من اجمللس الشعيب البلدي أو اجملالس الشعبية البلدية

املعنية ،و ترسل نسخة من املداولة إىل الوايل للمصادقة على حميط تدخل خمطط شغل األراضي ،و ينشر قرار املصادقة ملدة شهر
يف مقر البلدية أو البلدايت املعنية.

 -2مرحلة املشاورة  :يقوم رئيس اجمللس الشعيب البلدي أو رؤساء البلدايت املعنية أو املؤسسات العمومية املشرتكة
مابني البلدايت إبعالم اجلمعيات احمللية و خمتلف املصاحل املعتمدة عن طريق رسالة مضمونة ،و متنح هلم اجل  15يوم إلبداء
موافقتهم ابملشاركة ،بعدها يتم إصدار قرار حيدد فيه قائمة املصاحل و اهليئات املشاركة يف إعداد املخطط ( ،) POSو الذي يتم
نشره يف مقر البلدية أو البلدايت املعنية ملدة شهر .
و تنقسم اهليئات املستشارة إىل :
 -اهليئات املستشارة وجواب :وتتمثل يف:

 اهليئات و اإلدارات العمومية على مستوى الوالية و اليت متثل يف األشغال العمومية ،التنظيم االقتصادي ،املباين
و املواقع األثرية و الطبيعية ،الربيد واملواصالت ،2البيئة  ،اهليئة العمرانية ،السياحة ،3الصناعة و ترقية االستثمار.4
 اهليئات و اإلدارات العمومية على املستوى احمللي و هي  :توزيع الطاقة  ،النقل  ،توزيع املاء  ،مصلحة الضبط
العقاري.5



اهليئات املستشارة اختياراي و هي غرف التجارة الفالحة ،املنظمات املهنية ،اهليئات احمللية .

يتم تبليغ مجيع اهليئات املشاركة يف إعداد املخطط ) (POSقصد إبداء مالحظاهتا خالل مدة  60يوم ،و هذا بعد
املصادقة عليه من قبل اجمللس البلدي املادة  09من املرسوم التنفيذي .178/91
 -3مرحلة التحقيق العمومي  :و تتم بنفس اخلطوات يف إعداد املخطط ( ،)PDAUما عدا املدة احملددة بـ ـ ـ 60يوما،

بدال من  45يوما.6

 -4مرحلة املصادقة النهائية  :تتم املصادقة على املخطط ) (POSبعد تعديله إن اقتضى األمر مبوجب مداولة من

اجمللس الشعيب البلدي ،و يصبح بعدها أداة قانونية مكملة للمخطط ).( PDAU
ال ميكن مراجعة املخطط ) (POSإال يف احلاالت التالية :7

 - 1املرسوم التنفيذي رقم  ،178/91املؤرخ يف ،1991/05/ 28حيدد إجراءات إعداد خمططات شغل األراضي واملصادقة عليها وحمتوى الواثئق املتعلقة هبا،
املعدل و املتمـم ،اجلريدة الرمسية رقم  ،26الصادرة بتاريخ.1991/06/01
 -2املادة  08من املرسوم التنفيذي رقم .178/91
 -3املادة  02من املرسوم التنفيذي رقم  ،318/05املؤرخ يف  ،2005/05/28اجلريدة الرمسية رقم  ،62الصادرة بتاريخ  ،2005/09/11يعدل ويتمم املرسوم
التنفيذي رقم .178/91
 - 4املادة  02من املرسوم التنفيذي رقم  166/12املؤرخ يف  ،2012 /04 /15يعدل املرسوم التنفيذي رقم  178/91حيدد إجراءات إعداد خمططات شغل
األراضي و املصادقة عليها و حمتوى الواثئق املتعلقة هبا ،اجلريدة الرمسية رقم  21الصادرة بتاريخ .2012/04/11
 - 5املادة  08من املرسوم التنفيذي رقم .166/12
 - 6املادة  10من املرسوم التنفيذي رقم .178/91
 - 7املادة 37من القانون رقم .29/90
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 إذا مل ينجز يف األجل املقرر إلمتامه سوى ثلث حجم البناء املسموح به من املشروع احلضري أو البناايت املتوقعة
يف التقرير األويل.
 إذا كان اإلطار املبين املوجود قد تعرض لتدهورات انجتة عن ظواهر طبيعية .
 إذا مت طلب التعديل و بعد مرور  5سنوات من املصادقة عليه ،أغلبية مالك البناايت البالغني على األقل نصف
حقوق البناء اليت حيددها املخطط ).(POS
 إذا استدعت ذلك حاجة إنشاء مشروع ذو مصلحة وطنية .

الفرع الثالث :البيئة يف ظل خمططات التهيئة و التعمري

يؤدي قطاع التهيئة العمرانية و البناء دورا مهما يف محاية البيئة خصوصا يف جمال إعداد املخططات العمرانية اليت
تتناسب و الذوق العام و تتفق مع اجلوانب اجلمالية للبناءات و املنشآت و تزيد من رونق املدينة ،و يعتمد حسن توزيع املواقع
اجلغرافية مبا خيدم احمليط العام إىل غري ذلك ،من املواضيع اليت رغم كثرة النصوص فيها إال أن التهيئة العمرانية يف بالدان تعيش أزمة
حادة ،ال من انحية الذوق فقط بل أيضا من انحية االنسجام يف توزيع اجملال اجلغرايف مبا خيدم املواطنني 1و يساهم يف محاية البيئة
حيث يعترب اهلدف الرئيسي من إنشاء أدوات التهيئة و التعمري ،تنظيم عملية التنمية العمرانية واستهالك العقار
احلضري واحلد من استغالله العشوائي ،مع ضمان التسيري العقالين لألراضي مبا حتتويها من مصادر و ثروات طبيعية ،و هذا
من خالل حتديد التوجيهات األساسية لتهيئة األراضي املعنية مع ضبط توقعا و قواعد التعمري ،كما تسعى أيضا إىل ضرورة حتقيق
املوازنة من خالل ترشيد استعمال األراضي واحملافظة على املساحات احلساسة و املواقع و املناظر وحتديد شروط التهيئة والبناء
للوقاية من األخطار الطبيعية والتكنولوجية ،2و املوازنة بني وظيفة السكن و الفالحة و الصناعة ووقاية احمليط و األوساط الطبيعية
و الرتاث التارخيي و الثقايف ،3و هذا ما يساهم و لو بطريقة غري مباشرة يف احلد من التدهور البيئي الناتج عن تسارع حركة
التعمري.
وهبذا فننه ال ميكن إنكار دور أدوات التهيئة والتعمري يف حتقيق احلماية الوقائية للبيئة ،نظرا ملراعاهتا البعد البيئي يف
أهدافها التنموية ،فعدم مراعاة قواعد التهيئة العمرانية لإلنشغاالت البيئية يف إسرتاتيجية التنمية السابقة ،أدى إىل اختالل التعمري
وشغل األراضي ،إذ يتسم اإلقليم الوطين ابلتجمعات الساحلية الكربى اليت تولد عنها ظهور مدن خلفية بسبب الزحف الريفي
وترتبط املشاكل الكربى للبيئة يف الوقت احلايل هبذه التجمعات الساحلية كمدينة عنابة ،وهران و اجلزائر العاصمة بسبب الوحدات
الصناعية و كثافة التعمري  ،و يف هذا اإلطار تسعى السلطات اإلدارية إىل محاية البيئة يف إطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية من
4
خالل إدراج البعد البيئي ضمن أدوات التهيئة و التعمري
ختتلف الطريقة اليت يتم مبوجبها إدماج االعتبارات البيئية ضمن واثئق التعمري ،5ويعترب كل من املخطط )(PDAU

واملخطط )  (POSالوسيلة األنسب لذلك يف التشريع اجلزائري ،ابعتبارمها أدوات قانونية حملية ذات طابع تقين ختضع ملنطق
التعمري الوقائي الذي يرتكز على فكرة التنبؤ و استشراف الصورة املستقبلية للتجمعات العمرانية ،مع إجياد احللول اإلستباقية مبا
حيقق وقاية مسبقة ضد املخاطر احملدقة ابألوساط البيئية.
 - 1عـ ــلي سعيـ ــدان ،احلم ـ ــاية القانونية للبيئة من التلوث ابملواد اخلطرة يف التشريع اجلزائري ( ،رسالة دكتوراه)، ،كلية احلقوق ،جامعة اجلزائر العاصمة ،السنة اجلامعية
 ،2007 -2006ص .240
- 2املادة 11من القانون رقم .05/04
- 3املادة  01من القانون رقم .29/90

 -4مصطفى كراجي"،كيفيات تطبيق التشريع املتعلق بتسيري احمليط ومحاية البيئة"،جملة إدارة  ،مـجلة املدرسة الوطنيــة لإلدارة ،اجملــلد  ،6العدد،1،1996ص .14
-Michel Prieur, droit de l’environnement, op.cit., p907.
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و من خالل دراسة حمتوى هذه املخططات و إجراءات إعدادها  ،ميكن استخالص بعض املظاهر اليت تبني املكانة
اليت تشغلها االعتبارات البيئية .
فاملخطط ) (PDAUو عند حتديده للتوجهات األساسية لتهيئة اإلقليم ،فننه يركز و بشكل أساسي على التقرير
التوجيهي الذي يقدم معطيات دقيقة و قاعدة معلومات حول حقيقة املخاطر اليت ميكن مواجهتها من جراء التنمية العمرانية،
و بناءا عليه يتم حتديد منط التهيئة مبا يتوافق مع متطلبات محاية البيئة ،كما حيدد أيضا األراضي الواجب محايتها كالساحل،
األراضي الفالحية ذات اإلمكاانت الزراعية املرتفعة أو اجليدة ،و األراضي ذات الصبغة الطبيعية و الثقافية البارزة.1
كما تعكس كل من مرحليت التحقيق العمومي و املشاورة ،أسس الدميقراطية التشاركتية اليت تعتمد على مشاركة الفاعلني
على املستوى احمللي و اجلهوي ،أين يربز دور اجملتمع احمللي البيئي و املواطن يف خلق خمططات عمرانية تتكيف مع االنشغاالت
البيئية و حتقق املوازنة بني ضرورات التنمية االقتصادية االجتماعية ووقاية البيئة.
و قد وسع املشرع اجلزائري من دائرة املشاركة بعد الكوارث الطبيعية اليت عرفتها منطقيت ابب الواد  2001و بومرداس
 ،2003حماولة منه لتدارك اخللل الكامن يف أدوات التهيئة و التعمري  ،لتشمل كال من مصلحة البيئة و مصلحة السياحة.
و رغم أن هذا اإلجراء يفتح اجملال أكثر إلدراج البيئة ضمن املخططات العمرانية ،إال أهنا تبقى حلول اضطرارية
ترقيعية و غري مدروسة ،كما أن غياب الوعي البيئي و ثقافة املشاركة لدى املواطن حيول دون ذلك.
أما من الناحية املنهجية املتبعة يف إعداد خمطط عمراين معني يف اجلزائر  ،جيدر بنا أن نالحظ أن هذه األخرية كانت
و ما تزال تقوم نظراي على أس قانونية أتيت حسب التطورات االجتماعية و االقتصادية و السياسية للبالد ،كما أهنا تشكل نظرة
تقوم على سلطة مركزية يف صياغة النماذج املختلفة ،و من نتائج ذلك جند أن أدوات التهيئة و التعمري اليت طبقت حلد اليوم يف
اجلزائر تعترب نسخا معدلة ملا جرى تطبيقه إىل حد اآلن يف فرنسا ألسباب اترخيية معروفة  ،فبعد إثبات حمدودية املخطط التوجيهي
العمراين الذي جاء بعد املخطط العمراين املؤقت يف هذا البلد مت اعتماد الرسيمة التوجيهية للتعمري) (SDAUلعلها متكن من
اإلجابة على التساؤالت املطروحة  ،و عند اقتباسها يف اجلزائر غريت كلمة ) (Shemaأي رسيمة إىل كلمة ) ( Planأي خمطط
دون أن تلمس من وراء ذلك أي حتسن ملموس يف قدرة املخطط على التحكم يف التوسع العمراين الالشرعي للمدن.
كما أن املخطط مل يصبح عمليا أكثر من السابق  ،2حيث أنه يؤجل املشاكل اليت تطلب حلوال عاجلة ،كما أنه يقدم
حلوال من وجهة نظر تقنية حبتة ،ألنه يهتم ابلدرجة األوىل بشغل اجملال من قبل املباين دون توسيع االهتمام ابإلشكالية العمرانية
أببعادها السياسية و االقتصادية و االجتماعية 3و البيئية .
فمن خالل حتليل أدوات التهيئة و التعمري ،يتضح ضعف االهتمام ابلبعد البيئي يف دراسة و منهجية إعدادها ،وذلك
ألن القضااي املرتبطة مبعاجلة مشاكل السكان و املرافق تؤثر يف عملية اختاذ القرارات و يف حتديد أولوايت التهيئة ابلنسبة لصور
استغالل األرض ،4حيث تطغى األهداف التنموية على األهداف البيئية .
كما أن معظم االنشغاالت البيئية يف القانون رقم  ، 29/90و املراسيم التنفيذية اخلاصة به ،حمدود جدا حيث تـ ــركز
معظمها على مشاكل التلوث اليت متس األراضي الفالحية ،محاية الرتاث الثقايف و التارخيي ،السواحل،األوساط الطبيعية و املناظر؛
بينما غيبت متاما األبعاد املرتبطة بنوعية احلياة و اإلطار املعيشي.
 - 1املادة  17من املرسوم التنفيذي رقم .177/91
 - 2بومجعة خلف هللا ،مرجع سابق ،ص ص .191 ،190
 - 3املرجع نفسه  ،ص .186

 -4زهية شويشي" ،البيئة يف اجلزائر التأثري على األوساط الطبيعية و اسرتاتيجيات احلماية" ،جملة اآلداب و العلوم االجتماعية ،كلية اآلداب والعلوم االنسانية،
سطيف ،العدد السادس عشر ،ديسمرب.2012
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ضف إىل ذلك أهنا تقتصر على تكريس مبدأ الرتخيص املسبق ،و دراسة التأثري على البيئة ابلنسبة ملشاريع التهيئة
و التعمري ،اليت نص عليها القانون رقم  10/03من خالل املادتني  15و ،16خبالف املشرع الفرنسي الذي ادمج املبادئ البيئية
يف ظل قانون التعمري .
و على كل حال يقع على عاتق هذا القطاع كغريه من القطاعات لعب الدور املناسب له يف جمال محاية البيئة و احلفاظ
عليها بسبب خطورة األخطار اليت قد يتسبب فيها و اليت تبدو غري قابلة لإلصالح بعد وقوعها .1
املطلب الثـاين :خمططات التهيئة اإلقليمية من منظور بيئي

تعترب خمططات التهيئة اإلقليمية أداة من أدوات تسيري وتنظيم اإلقليم ،وهو أسلوب معتمد يف معظم دول العامل ،لكن مع
اختالف الرؤى اخلاصة ابلتنمية ومقتضياهتا ،أين يظهر االختالف يف التوجهات الرئيسية ،املبادئ و األهداف.
و كما هو معلوم ،فنن التخطيط اإلقليمي عبارة عن تطبيق مضمون التخطيط يف إقليم معني ،بشرط وضوح املسائل املراد
التخطيط هلا يف هذا اإلقليم ،اليت اعتمدت املعايري اخلاصة لتحديده ،و ابلتايل سيكون املعىن احلريف للمصطلحني اللذين يتكون
منهما (التخطيط،اإلقليمي) مها األساس يف تعريف هذا املستوى من التخطيط ،الذي ميارس على بقعة معينة من األرض ،تعرف
ابإلقليم التخطيطي ....؛ لذلك جيب أوال حتديد هوية اإلقليم ،أي مساحته اليت توفر فيها مؤهالت طبيعية و بشرية معينة جتعل
منه إقليما صاحلا للتخطيط مع وجود ذلك احلجم من السكان الذي حتده مراكز االستيطان البشري القائمة ،أو اليت ميكن إقامتها
أو توجد ضرورة إلقامتها الحقا يف ذلك اإلقليم ،ما يستدعي اعتباره جماال ميكن التخطيط فيه ،وبعبارة أخرى فنن التخطيط
اإلقليمي جيب أن يلتزم ابخلصوصية اإلقليمية ،و أن العمليات التخطيطية البد أن تكون مالئمة للميزات واخلصائص اإلقليمية ،مث
أييت التخطيط اإلقليمي ليشكل التطبيق العملي ملفهوم التخطيط يف نطاق إقليم حمدد هبدف حتقيق أعلى درجة مكنة من التشابه و
التنسيق املكاين بني أجزاء ذلك اإلقليم اعتمادا على التكامل بني النشاطات املختلفة اليت ميكن حتقيقها من خالل االستغالل
الناجح إلمكانيات اإلقليم البشرية و الطبيعية ،وفق أفضل استعمال هلا من أجل حتقيق أفضل مستوى حيايت لسكان اإلقليم ،و
والتكامل
هذا يتحقق من خالل توجيه العمليات التخطيطية و فعالياهتا املختلفة حنو املعاجلات اليت تطلبها عملية التنسيق
بني األنشطة اليت تـخلقها متطلبات اإلستعمال األفضل ملوارد اإلقليم.2
تطورت فكرة التخطيط اإلقليمي بعد ظهور مفهوم التنمية املستدامة ،حيث بذلت جمهودات كبرية بعد فرتة التسعينات
من أجل حتقيق ختطيط إقليمي يدمج األبعاد املختلفة للتنمية املستدامة ،3خاصة البعد البيئي الذي يعكس الدور الذي تلعبه
خمططات التهيئة اإلقليمية يف محاية البيئة.
بعد تبين فكرة التنمية املستدامة أصبح املشرع اجلزائري يويل اهتماما كبريا ملشاكل العمران والبيئة معا ،من خالل حتقيق
التوافق بني النمو العمراين ومحاية البيئة من خالل دمج االعتبارات البيئية ضمن خمططات التهيئة اإلقليمية يف إطار السياسة الوطنية
لتهيئة اإلقليم وتنميته املستدامة املنصوص عليها يف القانون رقم  20/ 01املتعلق بتهيئة اإلقليم يف إطار التنمية املستدامة .4
الفرع األول :املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم
مل يتم اعتماد فكرة التخطيط اإلقليمي يف إطار التنمية املستدامة إال حديثا ،نظرا للموقف السياسي الرافض لفكرة املوازنة بني
التنمية والبيئة واليت تبلورت يف جمموعة من املخططات أمهها املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم.
 - 1علي سعيدان  ،مرجع سابق  ،ص .240
 - 2حممد جاسم شعبان العاين  ،مرجع سابق ،ص ص .81،82

- P .André, C-E .Delisle, J-P. Revéret, op.cit, P 19.

 -4القانون رقم  ،20/01املؤرخ يف  ،2001/12/ 12يتعلق بتهيئة اإلقليم و تنميته املستدامة ،اجلريدة الرمسية رقم  ،77املؤرخة يف .2001/12/15
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أوال  :مفهوم املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم

 -1تعريف املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم  :اعترب القانون رقم  20/01املتضمن قانون هتيئة اإلقليم وتنميته املستدامة،

املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم أداة تعمل على تنمية الفضاء الوطين تنمية مستدامة ومنسجمة ملواجهة االستحقاقات الكربى
للمستقبل ،1حيث يرتجم ابلنسبة لكافة الرتاب الوطين التوجيهات والرتتيبات اإلسرتاتيجية األساسية فيما خيص السياسة الوطنية
لتهيئة اإلقليم وتنميته املستدامة ، 2فهو عبارة عن فعل تعلن اإلدارة الدولة مشروعها اإلقليمي ،فهو يبني الطريقة اليت تعتزم من
خالهلا الدولة ضمان التوازن الثالثي املتمثل يف اإلنصاف االجتماعي ،الفعالية االقتصادية واإلسناد البيئي يف إطار التنمية املستدامة
على مستوى الرتاب الوطين ابلنسبة لـ  20سنة املقبلة ،وهو هبذا أداة تعكس وتشكل التوجيهات اإلسرتاتيجية للتهيئة
املستدامة،3كما تعترب أيضا أداة قانونية تكتسب القوة القانونية بعد املصادقة عليه ،حيث تلتزم به كل القطاعات الوزارية،
اجلماعات اإلقليمية واملؤسسات الوطنية واحمللية يف إعداد مشاريعها ومـخططاتـها ،4و كذلك تلتزم بتوجيهاته أيضا مجيع املخططات
ابختالف أنواعها احرتاما ملبدأ التدرج.
إن املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم ال يقدم حلول للمسائل احمللية ،بل يعتمد على عناصر أساسية أو ذات اهتمام وطين،
فهو يقوم بدور املوحد للسياسات العمومية وحيرتم صالحيات كل قطاع ،ابعتبار أن التهيئة اإلقليمية ال حتل مشاكل القطاعات
بل تسهر على تفعيلها ،5حيث يطمح املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم إىل حتقيق االزدهار واإلنصاف عرب كافة الرتاب الوطين
من خالل  20برانمج عمل حيث تلتزم الوزارات بتحضري  20خمطط قطاعي يشمل معظم القطاعات :قطاع املالية ،الطرق
واملواصالت والري ،.....ستة رهاانت كربى،أربعة خطوط توجيهية و أربعة سيناريوهات .
املخطط الوطين هو وثيقة قانونية توجيهية ترتكز على أربعة خطوط توجيهية تقوم على جمموعة من املبادئ الكربى
(كخيار تنمية اهلضاب العليا ) ومقرتحات تشمل جتسيد مجلة من الورشات ( إنشاء سدود ،حمطات حتلية املياه ) تندرج حتت
إطار تفعيل خمططات عمل حمددة ودقيقة.
جيسد املخطط نظرة مستقبلية إقليمية ويعتمد يف ذلك على جمموعة من الفرضيات اليت تتجسد يف شكل أربعة سيناريوهات،
وهو يشمل 21:خمطط توجيهي قطاعي20،برانمج عمل إقليمي 04،خمططات توجيهية لتهيئة احلواضر الكربى 09،خمططات
جهوية لتهيئة اإلقليم و  48خمطط لتهيئة الوالية.
 -2األهداف البيئية للمخطط الوطين لتهيئة اإلقليم :تعد من الرهاانت األساسية للمخطط الوطين لتهيئة اإلقليم بناء

إقليم مستدام يقيم عالقة متينة بني هتيئة اإلقليم و االستدامة ،وجيعل من هذه األخرية انشغاال مسبقا ألي تدخل يف ميدان
التهيئة ،6أين تربز البيئة كعامل أساسي لتحقيق التنمية املستدامة ،ومن هذا املنطلق نص املشرع اجلزائري جمموعة من األهداف
البيئية اليت تنبع التزامات الدولة احملددة على اخلصوص مبوجب القانون رقم  20/01املتعلق بتهيئة وتنميته املستدامة.
 -1املادة  01من القانون رقم . 20/01
 -2املادة  07من القانون رقم .20/01
 -3القانون رقم  02/10مؤرخ يف  29جوان  ، 2010يتضمن املصادقة على املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم ،اجلريدة الرمسية رقم  ،61الصادرة يف،2010/10/21
ص .115
 -4املادة  02من القانون رقم .20/01
 -5القانون رقم  ،02/10ص 9
 - 6القانون رقم  ، 02/10ص .45
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يعترب خمطط التهيئة اإلقليمية أداة ابرزة لتحقيق التنمية املستدامة ،خاصة إذا ملسنا أن النهوض هبا ودعمها يتطلب كل
املوارد ،وهذا ما يستدعي وضع معايري حامسة تضبط آليات محايتها وكيفيات استخدامها ،فسياسة هتيئة اإلقليم تتطلب محاية البيئة
من أجل حتقيق التنمية املستدامة من خالل السعي إىل عقلنة استغالل الثروات الطبيعية واحملافظة على الرأمسال الطبيعي والثقايف
بطريقة مستدا مة واملسامهة يف تدارك النقائص الطبيعية واجلغرافية على كافة اإلقليم ،ومن بني األهداف البيئية للمخطط الوطين
لتهيئة اإلقليم ما يلي:1
 دعم األوساط الريفية واألقاليم واملناطق واجلهات اليت تعاين صعوابت وتفعيلها محاية الرتاث اإليكولوجي والتارخيي وتنميته احلماية والتثمني والتوظيف العقالين للموارد الرتاثية والطبيعية والثقافية وحفظها لألجيال القادمة محاية األقاليم والسكان من األخطار املرتبطة ابلتقلبات الطبيعية
 محاية الفضاءات واجملموعات اهلشة إيكولوجيا واقتصاداي وتثمينها بتحديده كيفيات ضمان احملافظة عليها كاملناطقالساحلية واجلرف القاري واملناطق الرطبة 2واملرتفعات اجلبلية والرتاث الغايب ،3املناطق السهبية من خالل مكافحة التصحر
واإلستغالل الفوضوي ومحاية املساحات الرعوية ،4كما يسعى أيضا إىل محاية املنظومات البيئية يف املناطق الصحراوية.5
كما يهدف أيضا إىل خلق توازانت يف توزيع املشاريع االستثمارية ،الصناعية و التجارية و خاصة اخلدماتية منها ،خاصة
بني والايت الشمال الساحلي و اجلنوب و اهلضاب ،مع القضاء على ظاهرة تدهور النسيج العمراين و بروز أمناط عمرانية مشوهة
للبيئة ،مع إعادة االعتبار خلدمة األراضي الفالحية ،و اليت أتثرت بفعل تسارع اتساع الدوائر احلضارية بطريقة عشوائية.
يعترب إدماج إشكالية البيئة يف بعدها القاري واإلقليمي ضمن السياسة الوطنية للتهيئة اإلقليمية ،مطلب ضروري لتحقيق
من
املقاربة اإلقليمية للتنمية املستدامة ،واليت تسعى إىل ضمان تنمية األقاليم مبا يتماشى مع طاقة حتملها البيئية ويتحقق ذلك
خالل -:6محاية الرتاث الطبيعي والثقايف.
 دميومة الرتاث الطبيعي والثقايف قصد نقله لألجيال القادمة وعدم اجملازفة بقدراهتا يف االستفادة منه. تقومي اقتصادي واجتماعي هلذا الرتاث وبصفة خاصة يف إطار سياسة التنمية احمللية.من الواضح أن املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم أعطى أمهية كربى لإلشكاالت البيئية ،حيث يسعى إىل حتقيق املوازنة بني
احلفاظ على البيئة و محايتها انطالقا من مراعاة خصوصيات املناطق احلساسة ،وكما هو احلال ابلنسبة للمناطق الساحلية ،اجلبلية،
و مناطق اهلضاب العليا واملناطق الصحراوية ،مراعيا بذلك خصوصيتها الطبيعية و الثقافية و االجتماعية و االقتصادية و بشكل
يرمي إىل استغالهلا بشكل عقالين و احلفاظ على التنوع البيولوجي  ،ابإلضافة إىل تطوير األنشطة االقتصادية اليت تراعي ظروف
هذه املناطق. 7
 - 1املادتني رقم  04و  09من القانون رقم .20/01
 - 2املادة  13من القانون رقم 20/01
 - 3املادة  14من القانون رقم .20/01
 - 4املادة  15من القانون رقم .20/01
 -5املادة  16من القانون رقم .20/01
 -6القانون رقم  ،02/10ص . 46
 - 7عبد الغاين حسونة  ،احلماية القانونية للبيئة يف إطار التنمية املستدامة( ،رسالة دكتوراه) ،جامعة حممد خيضر ،بس ـ ــكرة ( اجلزائر) ،كلية احلقوق والعلوم السياسية،
السنة اجلامعية  ،2013-2012ص.170
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اثنيا  :الرهاانت البيئية و اخلطوط التوجيهية للمخطط الوطين لتهيئة اإلقليم

 -1الرهاانت البيئية للمخطط الوطين لتهيئة اإلقليم  :تعترب القضااي البيئية من أكرب التحدايت اليت تواجه السياسة

الوطنية لتهيئة اإلقليم إضافة إىل التحدايت اإلقتصادية و اإلجتماعية و احلضرية ،حيث يكمن الرهان يف إجياد حلول مستدامة
وعملية يتحملها االقتصاد  ،اجملتمع و البيئة.
يركز املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم على عرض ستة رهاانت متثل هدف أمسى هلذا األخري ،و يتم التطرق إىل الرهاانت
البيئية و هي:
 1-1نضوب املوارد  :تعترب ندرة املوارد املائية ،هشاشة الرتبة واألنظمة البيئية ،املخاطر الكربى املرتبطة ابلتعمري،
إمهال الرتاث الثقايف من أكرب الرهاانت البيئية الناجتة عن االستغالل املفرط للموارد الطبيعية يف التنمية دون مراعاة البعد البيئي،
حيث أصبح مبدأ اإلستدامة البيئية عامال للتحكم يف اسرتاتيجيات هتيئة اإلقليم والتنمية اإلقتصادية.1
 2-1أزمة عامل الريف  :يوجد الريف يف حالة صعبة نتيجة حركات النزوح اليت تعرض هلا يف السبعينيات

والثمانينيات ،و يلوح يف األفق اجتاهات التوجه حنو املدن الصغرية واملتوسطة ،أو العودة إىل احلياة الريفية وال تعين هذه األخرية
العودة إىل املسكن املشتت ،ولكنها تعين استعادة القوى لطبيعتها الفالحية ويف احلالتني يفرتض التجديد الريفي ربطا قواي بني
الريف واحلضر.2
 3-1األزمة احلضرية :تعترب األزمة احلضرية من أولوايت املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم ،الذي يسعى إىل حتقيق

تنمية ح ضرية مستدامة تراعي البعد البيئي ،حيث تعاين البيئة احلضرية والبيئة يف الريف من خماطر التعمري ،كما تعاين املدن أيضا
من غياب نظام حضري متوازن و منسجم أين يربز خلل كبري بني قمة املراكز الكربى الضخمة وقاعدة مبهمة من املدن ذات
الوظائف والعالقات ضعيفة اهليكلة.3
و تتمثل ابقي الرهاانت يف  :احنالل الرابط الدميغرايف واالقتصادي ،انفتاح االقتصاد الوطين ورهاانته ،تقوية الرابط اإلقليمي .
 -2اخلطوط التوجيهية لتهيئة اإلقليم  :ملواجهة الرهاانت الكربى لتهيئة اإلقليم ،4مت حتديد أربعة خطوط توجيهية،

و اليت متثل املسارات الواجب إتباعها لتحقيق هتيئة إقليمية مستدامة ،و اليت يتم جتسيدها عن طريق برامج العمل العشرون وتتمثل
اخلطوط التوجيهية يف:
 1-2حنو إقليم مستدام :إدماج إشكالية البيئة يف بعدها القاري واإلقليمي :يعترب البعد البيئي من األعمدة الثالثة

املتكاملة واملتفاعلة فيما بي نها للتنمية املستدامة ،ومن هذا املنطلق تربز أمهية البيئة كعامل أساسي يف حتقيق إقليم مستدام من
خالل املزاوجة بني االستدامة وهتيئة اإلقليم وهذا ما يسعى لتحقيقه املخطط التوجيهي األول من خالل برامج العمل التالية:
برانمج العمل اإلقليمي ،دميومة املورد املائي ،احملافظة على الرتبة وحماربة التصحر ،األنظمة البيئية ،املخاطر الكربى ،الرتاث الثقايف.
متثل البيئة عامل أساسي يف حتقيق املقاربة اإلقليمية للتنمية املستدامة للمخطط الوطين ،و اليت ال تتم إال من خالل محاية
الرتاث الطبيعي والثقايف ،استدامة الرتاث الطبيعي والثقايف مع ضمان قدرة األجيال املستقبلية على االستفادة منه ،تقومي اقتصادي
و اجتماعي هلذا الرتاث ،وبصفة خاصة يف إطار سياسة التنمية احمللية ،حيث تتبىن هذه املقاربة تنمية األقاليم مبا يتماشى مع طاقة
حتملها ،حيث حياول املخطط هتيئة اإلقليم من خالل اخلط التوجيهي األول إجياد حلول طموحة لألزمة البيئية احلالية الناجتة
 -1القانون رقم  ، 02/10ص 43
 -2القانون رقم  ،02/10ص 44
 -3القانون رقم .02/ 10
 -4توجد ستة رهاانت للمخطط الوطين و تتمثل يف  :إعادة شغل اإلقليم ،تكييف النظام مع متطلبات املستقبل ،التنافسية اإلقليمية ،اإلنصاف اإلقليمي ،االستدامة
اإلقليمية ،احلكم الراشد لإلقليم ،املرجع نفسه ،ص .118
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عن النموذج الوطين للتنمية املتبع منذ عقود الذي مل يركز على فكرة االستدامة خاصة االستدامة البيئية ،مما أدى إىل ظهور
إشكاالت شديدة احلساسية متس املورد املائي ،الرتبة ويتعلق أيضا ابلتعرض للمخاطر الكربى ،حيث يربز دور العامل البيئي
يف تطوير االقتصاد  ،فهذا األخري ال ميكن أن يتطور عندما تتضرر البيئة واملوارد ،كما ال ميكن فصل محاية الرتاث و األنظمة البيئية
عن فرص وعراقيل التقومي اإلقتصادي.1
إن حتقيق تنمية منسجمة لألقاليم وضمان استدامة املوارد الطبيعية ال يتوقف على التحديد املسبق لطاقة حتملها ،وإمنا
يتوقف على حتديد العراقيل واحلدود وتعدادها ،وهكذا تصبح قدرات االستغالل وتثمني املورد املائي والرتبة والتنوع البيولوجي
مرتابطة مع محايتها و األخذ بعني االعتبار لقدراهتا على التجدد قصد تفادي وضعيات ال ميكن الرجوع عنها ويشكل ضغط
املخاطر الكربى أيضا بعدا آخر لتقييم طاقات التحمل .
 2 -2.إنشاء ديناميات إعادة التوازن :تتمثل أهداف اخلط التوجيهي الثاين يف بعث ديناميات توازن جديدة بني

الشريط الساحلي واملناطق الداخلية ،ووضع نظام حضري يف خدمة اإلقليم.
يهدف رهان إعادة التوازن اإلقليمي إىل بروز خطوط جديدة للتقسيم واستقطاابت جديدة هتيكل تنظيما متجددا
لإلقليم حيث يربط بني فضاءات متمايزة ،و لكن أكثر تكامال وتضامنا سواء بني املكوانت الكربى لإلقليم ( الساحل ،التل،
اهلضاب العليا ،واجلنوب ) أو بني مدن بوظائف حمددة أو بني املدن واألرايف ،ويستند إىل إعادة هيكلة الساحل والتل وتنمية
طوعية للهضاب العليا واجلنوب وترقية نظام حضري أكثر تسلسل وبعث عالقات أكثر كثافة وأكثر قدرة على استقطاب عامل
الريف ،2وهذا إبتباع إسرتاتيجيات ختتلف ابختالف اإلقليم الذي تطبق فيه وهي:
 إسرتاتيجية إعادة هيكلة الفضاءات الساحلية و التلية تساهم وبشكل كبري يف محاية األنظمة البيئية و القضاء
على عملية التعمري غري النوعية من خالل إنشاء الربط للتل وهتيئة التنمية ابحلواضر الكربى ليشمل اجملال التلي
أبكمله.
 إسرتاتيجية التنمية الطوعية للهضاب :تعمل على إحياء املنظومة البيئية السهبية وتنميتها ومحايتها من الرعي
العشوائي والتعمري الالمشروع.
 إسرتاتيجية تنمية طموحة للجنوب :تعمل على تنمية مستدامة للجنوب ،حيث مت مراعاة طبيعة البيئة الصحراوية
مما حيقق محاية وتثمني املوارد الطاقوية الطبيعية ،الساحلية.
 يتوقف تنفيذ هذه اإلسرتاتيجيات على برامج العمل التالية :كبح التسحل و توازن الساحل ،خيار اهلضاب العليا،
خيار تنمية اجلنوب ،مواقع نقل األنشطة ،الالمتركز اإلداري ،نظام حضري متسلسل ومتشابك.3
 3 -2خلق شروط جاذبية وتنافسية األقاليم :يهدف املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم إىل خلق شروط التنافسية

واجلاذبية لألقاليم بتأكيد قدرهتا على اإلنتاج والتبادل وفق قواعد االقتصاد العصري ،وجذب املهارات والتكنولوجيا واالستثمارات
األجنبية ،وال يتحقق ذلك إال من خالل توفري العناصر التالية:4
 هياكل التنافسية واليت تضمن فعالية اإلنتاج واملبادالت الداخلية والدولية وتتمثل ابخلصوص يف شبكات إمداد
ترتكز على مطارات وموانئ دولية ،خدمات ،نقل  ...إخل.
 التنظيم اإلقليمي للقواعد اإلنتاجية يساهم يف حتسني القدرات اإلنتاجية لألقاليم.
 -1القانون رقم  ،02/10ص .46
 -2القانون رقم  ،02/10ص 59
 -3القانون رقم  ،02/ 10ص 60
 -4القانون رقم  ،02/10ص .70
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 دعم االنفتاح الدويل للجزائر.
تربز مكانة البيئة ضمن اخلط التوجيهي الثالث كعنصر أساسي من خالل عامل الدميومة و االستدامة ،والذي يعترب عامل
أساسي للتنافسية واجلاذبية للمدى الطويل بتهيئة الرأس املال البيئي واإلقليمي وبرتقية قيمته.1

 4-2حتقيق اإلنصاف البيئي :يعمل اخلط التوجيهي الرابع على القضاء على التباينات بني األقاليم من خالل
ا ستدراك وأتهيل املناطق اليت تعاين من معوقات اجلاذبية والتنافسية حيث ختلق هذه األخرية تباينات كبرية بني األقاليم فتزيد من
حظوظ بعضها وتعمق الفوارق بني بعضها البعض كما تغذي أشكاال جديدة من التهميش اإلقليمي ،2فاالختالفات االقتصادية
واالجتماعية واجلغرافية بني األقاليم والتهميش واهلشاشة واإلقصاء تعترب عوامل قوية تتفاعل فيما بينها لكبح اإلنصاف اإلقليمي.
إن عدم حتقيق اإلنصاف اإلقليمي والذي يعترب خاصية من خصائص التنمية اإلقليمية املستدامة يؤدي إىل تدهور البيئة
الريفية وأيضا البيئة احلضرية ،حيث تتجلى بوضوح مظاهر عدم اإلنصاف اإلقليمي داخل اإلقليم 3يف الفضاءات الريفية ،اليت
غالبا ما تبدو هشة خاصة الفضاءات السهبية واجلبلية ،ويف املدن اليت تعرف حركة منو سريعة ،مما ساهم ذلك يف ظهور التعمري
العشوائي الذي يؤثر على البيئة سلبا ،وأيضا يف املناطق اليت تتميز بطابعها املعزول كبعض املناطق اجلبلية أو اهلضاب العليا.
يتم جتسيد اخلط التوجيهي ( حتقيق اإلنصاف اإلقليمي) من خالل ثالث برامج أساسية 4و هي:


التجديد احلضري وسياسة املدينة :والذي يهدف إىل إقامة مدينة جزائرية تنافسية جذابة ومستدامة وقادرة على
اإلستجابة حلاجيات سكاهنا والتحوالت املنتجة وكذا املسامهة يف ثقافة حقيقية وهوية حضرية.





التجديد الريفي :والذي يهدف إىل دعم التواصلية والتجهيزات وطاقات اخلدمات لعامل الريف مع جعله فضاء
.
منتج وجذاب ،إدراج عامل الريف يف العالقات احلضرية الريفية عالقات مكثفة وتكاملية
استدراك وأتهيل املناطق ذات العوائق :ويهدف إىل تفادي انفصال وهتميش األقاليم وإدراج املناطق ذات العوائق

يف األقاليم األكثر إتساعا الكفيلة بضمان املبادالت والتكامل.
تشكل اخلطوط التوجهية األربعة هيكل املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم ،كما تشكل أيضا اخليارات األساسية واألهداف
الكربى للتنمية حيث أهنا تعمل وبشكل متكامل على حتقيق االستدامة واإلنصاف نتيجة تكريس مفهوم التنمية املستدامة ،وهذا
ما جيعل من محاية البيئة واحملافظة عليها وحتسينها حمورا أساسيا وهدفا رئيسيا يسعى املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم إىل حتقيقه ،بل
أدى ذلك إىل ترقية مكانتها ضمن جمال التنمية اإلقليمية.
متثل برامج العمل العشرون اآللية التقنية التطبيقية لتحقيق توجهات املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم اليت تعترب إطار مرجعي
لتحقيق تنمية إقليمية شاملة و مستدامة.
الفرع الثاين  :خمططات التهيئة اإلقليمية اجلهوية

لتحقيق أهداف السياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم اعتمد املشرع اجلزائري جمموعة من املخططات اليت ترتجم ابلنسبة جلزء من
اإلقليم التوجيهات و الرتتيبات األساسية و جتسيدها واقعيا ،و تتمثل يف  :املخطط اجلهوي لتهيئة اإلقليم ،خمطط هتيئة اإلقليم
الوالئي و املخططات التوجيهية لتهيئة فضاءات احلواضر الكربى.

 -1القانون رقم  ،02/ 10ص. 72
 -2القانون رقم  ،02/10ص .95
 -3القانون رقم  ،02/10ص .96

 -4القانون رقم  ،02/10ص ص .101 ،98
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أوال :املخطط اجلهوي لتهيئة اإلقليم

 -1تعريف املخطط اجلهوي لتهيئة اإلقليم :انتهج املشرع اجلزائري أسلوب التخطيط اجلهوي كأداة لتهيئة اإلقليم أول

مرة من خالل القانون رقم  03/87املتعلق ابلتهيئة العمرانية 1امللغى مبوجب القانون رقم  ،20/01بعد تبلور فكرة ضرورة القضاء
على االختالالت والفوارق اجلهوية الناجتة عن السياسة التنموية ،و تشجيع التنمية املتكاملة إبجياد خمططات تقوم على فكرة التدرج
و النظرة الفوقية الشمولية تبدأ من املستوى الوطين ،اجلهوي مث احمللي.
وبعد تكريس مفهوم التنمية املستدامة  ،ارتقى املخطط اجلهوي إىل أداة لتهيئة اإلقليم و تنميته املستدامة ،حيث حيدد و
ابلتوافق مع املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم التوجيهات و الرتتيبات اخلاصة بكل برانمج جهة.2
يعترب املخطط اجلهوي لتهيئة اإلقليم أداة خاصة ذات بعد إقليمي ،تتكفل بتهيئة جمموعة من الوالايت اليت تشكل
يف جمموعها جهة أو إقليم ،و هلا خصوصيات تضاريسية مشرتكة ووجهات إمنائية متكاملة و استعماالت متبادلة للموارد الطبيعية،
كم ميكن اعتبارها أيضا ،أداة إسرتاتيجية ذات طبيعة توجيهية ،تكرس فكرة التنظيم العمودي لإلقليم من خالل مراعاهتا للمبادئ
و األهداف املقررة يف املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم ،و هتدف إىل القضاء التدرجيي على االختالالت والفوارق اجلهوية وتشجيع
التنمية اجلهوية املستدامة من خالل هتيئة فضاءات الربجمة اإلقليمية ابعتبارها فضاء للتشاور حول املشاريع و الربامج املشرتكة
للعديد من الوالايت.
ما جتدر اإلشارة إليه ،أن القانون رقم  ،02/10نص على املخططات اجلهوية حتت اسم خمططات هتيئة فضاءات الربجمة
اإلقليمية ،و اليت يبلغ عددها تسعة ،و تتمركز حول املدن األربعة الكربى ،مدن الربط يف التل ،مدن توازن اهلضاب العليا ،مدن
تنمية اهلضاب العليا و مدن تنمية اجلنوب .3
 -2إعداد املخطط اجلهوي لتهيئة اإلقليم :كرس املشرع اجلزائري من خالل القانون رقم ،10/03الطابع اجلهوي يف

التسـري ،الذي حيكمه و يديره جهاز مركزي ،كبديل عن الطابع احمللي و اإلقليمي اإلداري ،ابعتباره أسلوب حديث ومبتكر
للتسيـري و احلفاظ على البيئة ،مراعيا بذلك االمتداد الطبيعي لألقاليم ،حيث ميكن االعتماد عل الطابع الساحلي  ،الصحراوي،
السهوب ............اخل ،كبديل عن الوالايت و البلدايت من اجل احلفاظ على الطبيعة.4
و قد أكد اجمللس االقتصادي و االجتماعي يف تقريره " اجلزائر غدا "على ضرورة تفعيل دور املخططات اجلهوية لزايدة

التكامل بني الوالايت على املستوى اجلهوي.5
حيث يعترب التخطيط اجلهوي اإلطار األنسب لتحقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية و احمللية و كذلك اإلطار
األنسب لتحقيق احلماية الوقائية للبيئة ،فبعد ما أظهرت املخططات البيئية احمللية عدم قدرهتا على استيعاب املشاكل البيئية ،ظهر
التخطيط اجلهوي كنطار أوسع و مالئم ملواجهة هذه املشاكل ،و هذا لتوافق توجهاته مع خصائص األضرار البيئية اليت ال تعرتف
ابحلدود اإلقليمية و التقسيمات اإلدارية ،كما انه يراعي أيضا التمايز البيئي ملختلف األقاليم .
كما أشار املخطط األزرق ،وهو تقرير أعدته وزارة الداخلية إىل اآلاثر السلبية لنظام التوزيع اإلقليمي لالختصاصات
احمللية ملكافحة التلوث ،و أفضل مثال قدمته تلوث وادي الشلف الذي يتكون من جتمع عمراين ألزيد من  05والايت.
 -1املادة  37من القانون رقم  ،03/87املؤرخ يف 27جانفي ،1987املتعلق ابلتهيئة العمرانية ،اجلريدة الرمسية رقم  ،05الصادرة يف .1987/01/28

 -2طبقا املادة  03من القانون رقم  20/01فنن" برانمج اجلهة لتهيئة اإلقليم و تنميته هو اإلقليم الذي يتكون من عدة والايت متامخة  ،هلا خصوصيات فيزايئية
ووجهات إمنائية مماثلة أو متكاملة".
 -3القانون رقم  ،02/10ص .122

 -4حممد ملسخ" ،دور اجلماعات اإلقليمية يف محاية البيئة" ،جملة االجتهاد القضائي ،العدد السادس ،كلية احلقوق و العلوم السياسية ،ج ـ ـامعة بسكرة ،ص.149
 - 5اجمللس االقتصادي و االجتماعي ،تقرير" اجلزائر غدا " ،اجلريدة الرمسية رقم  ،21املؤرخة يف .1997/04/09
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و يف حقيقة األمر ،تعترب املخططات اجلهوية ذات طابع فين تقين فقط ،و هي أداة للتنسيق و التشاور و التنبؤ نظرا لغياب تنظيم
1
قانوين حيكمها و يبني تنظيمها و سري عملها
وعند إعدادها متر بـخمسة مراحل أساسية و هي :
 مرحلة التشخيص و حتديد االجتاهات و الرهاانت الكربى للعشرين سنة املقبلة مرحلة إعداد السيناريوهات التنموية و اخليار البديل مرحلة حتديد التوجيهات األساسية و احملاور اإلسرتاتيجية للتهيئة مرحلة إعداد خمطط برانمج التهيئة و أولوايت االجناز مرحلة إعداد لوحة القيادة ملتابعة و تقسيم و اجناز املخططو ما جتدر اإلشارة إليه أن معظم املخططات اجلهوية هي يف مرحلة التشاور و الدراسة من طرف جلان املتابعة للوالايت
التسع لفضاءات الربجمة اإلقليمية ،و من طرف جلنة ما بني القطاعات اليت تتكون من ممثلي الدوائر الوزارية و اهليئات العمومية
واملنتحبني و اخلرباء .2
ثـانيا  :خمطط هتيئة اإلقليم الوالئي
نتيجة لتشعب املشاكل البيئية و كثرة املتدخلني فيها ،جعل من التنسيق بني كل الفاعلني يف هذا اجملال ،الوسيلة
األمثل و األجنع لتحقيق أي سياسة انجحة يف احملافظة على البيئة و حتسينها ،خاصة بني اجلماعات اإلقليمة  ،و يعترب خمطط هتيئة
اإلقليم الوالئي فضاء هلذا التشاور ،و هو احللقة األخرية من سلسلة خمططات التهيئة اإلقليمية ،يشمل إقليم والية أو جمموعة من
البلدايت .
و
مت تكريسه بصفة صرحية مبوجب القانون رقم 20/01املتعلق بتهيئة اإلقليم يف إطار التنمية املستدامة ،كوسيلة لدعم
تفصيل املخططات اجلهوية لتهيئة اإلقليم و أداة للتنسيق على املستوى اجلهوي .
يبادر الوايل إلعداد هذا املخطط ابلتشاور مع خمتلف األعوان االقتصاديني و االجتماعيني للوالية و اجمللس الوالئي،
وجمالس البلدايت و ممثلي اجلمعيات املهنية ،و هذا يف إطار توجيهات و مبادئ كل من املخطط الوطين واملخطط اجلهوي لتهيئة
اإلقليم ،حبيث يعمل على توضيح التوجيهات املعدة يف كال املخططني و تثمني الرتتيبات اخلاصة بكل إقليم والية فيما يتعلق
ابخلدم ات العمومية ،التنمية املشرتكة ما بني البلدايت ،جمال البيئة ،السلم الرتتييب و احلدود املتعلقة ابلبنية احلضرية.3
و ما جتدر اإلشارة إليه ،أن املدن الكربى  :وهران  ،اجلزائر العاصمة ،قسنطينة ،عنابة ،يتم هتيئتها مبوجب خمططات

خاصة وهي خمططات هتيئة فضاءات احلواضر الكربى ،اليت استحدثها القانون رقم  20/01املتعلق بتهيئة اإلقليم و تنميته
املستدامة ،4نظرا ملا تتميز به هذه الوالايت من تفاقم اآلفات االجتماعية و انتشار البناءات الغري قـانونية و االستهالك املفرط
لألراضي الفالحية و الساحلية و ما يرتتب عن ذلك من انتشار التلوث و تدهور النظام البيئي.
يؤدي كل من مـخطط هتيئة اإلقليم الوالئي وخمطط هتيئة الفضاءات الكربى ،الدور اهلام يف وقاية البيئة من خماطر التعمري
من خالل أتطريها حلركة البناء الغري قانونية و ترشيد االستعمال األمثل لألراضي خاصة الفالحية منها ،اليت تضررت كثريا ابلبناءات
القصديرية ،كما تعمل عل توطني املشاريع النظيفة و استبعاد الضارة منها عن احمليط العمراين .

 -1حممد ملسخ ،املرجع السابق ،ص .157
 -2القانون رقم  ،02 /10ص.122
 -3املاداتن  07و  53من القانون رقم .20/01
 -4املادة  07من القانون رقم .20/01
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املبحث الثاين :املخططات البيئية املتخصصة  ،وقـاية مباشرة للبيئة
مع تكريس مبــدأ التنمية املستــدامة يف التشريع اجلزائري ،ومع تزايد االهتمام ابلبيئة وتفـاقم مشكالهتا ،برزت الدعوة
إىل ضرورة األخذ ابلتخطيط البيئي املتخصص كوسيلة حديثة للحفاظ على البيئة 1واحلد من خماطر التعمري ،خاصة بعدما أثبتت
املخططات العمرانية فشلها يف حتقيق احلماية الوقائية للبيئة ،و يعود السب ب الرئيسي إىل عدم مراعاهتا لالعتبارات البيئية بشكل
جدي.
املطلب األول  :املخططات البيئية القطاعية و النوعية  ،وقاية جزئية للبـيـئة

اختلفت املخططات البيئية املقررة حلماية عناصر بيئية حمددة حسب طبيعة أو وضعية هذا العنصر ،حيث جند أن موضوع
املخططات البيئية القطاعية هي عناصر بيئية ارتبطت بقطاعات حمددة بذاهتا ومستقلة إداراي وهيكليا ،يف حني خصصت املخططات
النوعية حلماية املناطق احلساسة نظرا لطبيعتها اخلاصة.
الفـرع األول :املخططات القطاعية  :خمططات بيئية لوقاية العناصر الطبيعية

اقتصر التخطيط يف بداايته على التخطيط القطاعي الذي لعب دور مهم يف محاية البيئة ،ومن اجملاالت اليت مشلها :املياه،
النفاايت ،الطاقة ،األخطار الكربى ،حيث يعترب قطاع املياه والنفاايت من أكثر اجملاالت تعرضا لـمخاطر التعمري.
أوال :املخططات البيئية املتعلقـة بقطاع املياه

 -1املخطط التوجيهي لتهيئة املوارد املائية :انعكس تكريس مبدأ التنمية املستدامة على قطاع املوارد املائية ابعتماد

املشرع اجلزائري مبدأ التخطيط اجلهوي كأداة ضرورية للتهيئة اإلقليمية ،حيث أشار القانون رقم  20/01املتعلق بتهيئة اإلقليم
وتنميته املستدامة خمطط توجيهي للمياه ،2كما أنشأ القانون رقم  12/05يتعلق ابملياه ،املعدل واملتمم ،3املخطط التوجيهي لتهيئة
املوارد املائية لكل وحدة هيدروغرافية ،و الذي ميتد ملدة  20سنة وقابل للتقسيم كل  5سنوات.4
يعمل املخطط التوجيهي للموارد املائية على حتديد االختيارات اإلسرتاتيجية لتهيئة وختصيص واستعمال املوارد املائية ،وكذا
يهدف إىل تلبية كافة االحتياجات من املاء ( احلاجات الصناعية ،املنزلية ،الفالحية )...ابإلضافة إىل احلماية الكمية والنوعية للمياه
اجلوفية والسطحية والوقاية من األخطار املرتبطة ابلظواهر الطبيعية االستثنائية وتسيريها.5
كما حيدد أيضا أهداف تنمية وهتيئة املياه ،ونقلها ما بني الوحدات اهليدروغرافية الطبيعية دون اإلخالل ابملقاييس
االقتصادية ومبدأ العرض والطلب ،وكذلك التدابري املرتبطة مبتطلبات اقتصاد املاء وتنميته ومحاية نوعيته من منظور التسيري املستدام
.6
هلذه املوارد
يتم إعداد املخطط التوجيهي لتهيئة املوارد املائية من طرف العون اإلداري املكلف ،على أساس معطيات و اقرتاحات وكالة
احلوض اهليدغرايف املعنية ،حيث مت استحداث  05وكاالت على مستوى الرتاب الوطين وزعت بشكل يضمن تكامل املاء على

 - 1املادة  05من القانون رقم.10/ 03
 -2املادة  25من القانون رقم .20/01
 -3القانون رقم  ،12 /05املؤرخ يف  ،2005/08/04يتعلق ابملياه ،املعدل و املتمم ،اجلريدة الرمسية رقم  ،60الصادرة بتاريخ .2005/09/04
 -4املادة  05من املرسوم التنفيذي رقم  ،01/10املؤرخ يف  ،2010/01/04املتعلق ابملخطط التوجيهي لتهيئة املوارد املائية و املخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطط الوطين للماء  ،اجلريدة
الرمسية رقم  ،10الصادرة يف .2010/01/06
 -5املادة  56من القانون رقم .12/05
 - 6املادة  57من القانون رقم .12/05
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مستوى األقاليم الطبيعية ،حيث ضمت كل وكالة ممثلني عن خمتلف اهليئات اإلدارية املركزية واحمللية ،عن الغرف املهنية وكذا اجملتمع
املدين ،يتم تقسيم املخطط إىل جلنة احلوض اهليدروغرايف من أجل دراسته بشكل مفصل وإبداء مالحظاهتا.1
حيث يتم تعيني لكل وكالة حوض هيدروغرايف ،جلنة تتكون من  24عضوا تضم ممثلني عن اإلدارة املركزية واجلماعات
احمللية وعن الغرف املهنية.
تعكس مرحلة التشاور يف إعداد املخطط التوجيهي لتهيئة املوارد املائية مدى أمهيته ،كما أهنا تعد مظهر من مظاهر
الدميقراطية ،وهذا يساهم يف خلق خمطط قريب من الواقع وأكثر فعالية يف محاية املوارد املائية.
 -2املخطط الوطين للماء :ابإلضافة إىل املخطط التوجيهي لتهيئة املوارد املائية ،أقر املشرع اجلزائري نظام التخطيط

الوطين هبدف إجياد اإلجراءات الضرورية لتنسيق املخططات اجلهوية ،حيث مت تدعيمها ابملخطط الوطين للماء ،والذي حيدد
جمموعة من األهداف واألولوايت الوطنية والتدابري الالزمة لتنفيذها ،وهذا فيما يتعلق حبشد وحتويل وختصيص والتسيري املدمج للموارد
املائية،2حيث تلتزم به وجواب مجيع اإلدارات املكلفة ابملوارد املائية وطنيا ،جهواي وحىت حمليا.3
تقوم اإلدارة املكلفة ابملوارد املائية إبعداد هذا املخطط ملدة  20سنة حيث ميكن حتيينه كل  05سنوات أو إذا اقتضت
الضرورة ذلك ،4وتتم املوافقة عليه مبوجب مرسوم تنفيذي بناءا على اقرتاح الوزير املكلف ابملوارد املائية.5
واجلدير ابملالحظة هو غياب مسألة االستشارة للجهات واهليئات املعنية بقطاع املياه كإجراء من إجراءات إعداد املخطط الوطين
للماء ،مبعىن أن اإلدارة املكلفة تستأثر إبعداد هذا املخطط ،وهذا أمر يتناىف مع فكرة التخطيط احلديث الذي يقوم على املشاركة
واملشاورة ،مما جيعل املخطط الوطين للماء جمرد ال تريد أن تدخل ضمن اآلليات االنفرادية حلماية البيئة.6
ويشمل املخطط الوطين للماء على:
 تشخيص قطاع املاء ،فيما خيص املوارد اليت تتم رصدها واستعماهلا ،وكذلك اجلوانب املؤسساتية والتنظيمية. حتديد أهداف التنمية القطاعية على املدى البعيد يف إطار توجيهات هتيئة اإلقليم ومحاية البيئة واملخططات القطاعيةاألخرى ،كما يعمل أيضا على جمموع من الربامج واملشاريع املهيكلة على أساس التعرف عليها ابملخططات التوجيهية ،ذات الطابع
الوطين اليت هتدف إىل ضمان التسيري الدائم للموارد املائية ،وهياكل الري ،مشاريع حتويل املاء بني الوحدات اهليدروغرافية الطبيعية،
وأيضا التوزيع الزمين وعلى خمتلف الوالايت ،خمتلف املشاريع والربامج وكذلك اإلطار املايل املقدر لالستثمارات يف خمتلف املخططات
التوجيهية.7
اثنيا :خمططات قطاع إدارة وتسيري النفاايت

إن التنمية العمرانية وما تتطلبه من نشاطات اقتصادية واجتماعية يف ظل تزايد عدد سكان بشكل سريع ومع انتشار أمناط
استهالك خمتلفة ،أصبحت تشكل أكرب مص ـدر للنفاايت جبميع أنواعها ( عمرانية ،منزلية ،صناعية ،)....حيث تشكل هذه األخرية
اليوم أكرب مهدد عمراين للبيئة ،نظرا ملا ختلفه من أضرار بيئية جسيمة.

 - 1املادة  03من املرسوم التنفيذي رقم .01/ 10
 -2املادة  59من القانون رقم .12/05
 -3املادة  60من القانون رقم .12/05
-4املادة  11من املرسوم التنفيذي رقم.01/10
 -5املادة  09من املرسوم التنفيذي رقم .01/10
 -6عبد الغاين حسونة  ،املرجع السابق ،ص .156
 -7املادة  07من املرسوم التنفيذي رقم .01/10
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عرف املشرع اجلزائري النفاايت من خالل القانون رقم  19/01املتعلق بتسيري النفاايت وإزالتها ،1على أهنا" :البقااي
الناجتة عن عمليات اإلنتاج أو التحويل أو االستعمال ،وبصفة أعم كل مادة أو منتوج وكل منقول يقوم املالك أو احلائز ابلتخلص
منه أو قصد التخلص منه ،أو يلزم ابلتخلص منه أو إبزالته".2
أو هي ":كل ما ختلفه عملية إنتاج أو حتويل أو استعمال كل مادة أو منتوج وبصفة أعم كل شيء منقول يعمل أو يتخلى عنه
صاحبه".3
كما صنفها أيضا إىل النفاايت اخلاصة مبا فيها النفاايت اخلاصة اخلطرية ،النفاايت املنزلية وما شاهبها النفاايت اهلامدة،4
وهو هبذا التصنيف يكون قد راعى املعايري اإلقتصادية والبيئية والتقنية.
وما جتدر اإلشارة إليه ،أن التلف ابلنفاايت هو انتج ابلدرجة األوىل عن إتباع طرف غين سليمة للتخلص منها ،حيث
حتولت معظم املدن اجلزائرية واملناطق احلضرية وحىت األراضي الفالحية إىل مفارغ عشوائية.
وهبدف إجياد حلول استباقية ،اتبع املشرع أسلوب التخطيط كآلية وقائية يتمثل يف :املخطط الوطين لتسيري النفاايت
اخلاصة ،واملخطط البلدي لتسيري النفاايت البلدية ما شاهبها.
 -1املخطط الوطين لتسيري النفاايت اخلاصة :5يتضمن هذا املخطط حتديد جرد كميات النفاايت خاصة اخلطرة واملنتجة

سنواي وكذا حتديد احلجم اإلمجايل لكميات النفاايت اجملزئة مؤقتا أو دائما مع حتديد كل صنف منها واألسلوب املتبع ملعاجلتها،
ابإلضافة إىل حتديد مواقع منشآت املعاجلة املوجودة ،فضال عن حتديد االحتياجات فيما خيص قدرة معاجلة النفاايت ،مع األخذ
بعني االعتبار القدرات املتوفرة وكذا األولوايت احملددة إلجناز منشآت جديدة مع مراعاة اإلمكانيات االقتصادية واملالية الضرورية
لتطبيقها.6
تكلف جلنة يرأسها الوزير املكلف ابلبيئة أو ممثله ،واليت تتكون من ممثلني عن الوزارات منها وزارة التعمري ،وممثل عن كل
من :املنظمات املهنية املرتبط نشاطها ب تثمني النفاايت وإزالتها ،املؤسسات اليت تعمل يف ميدان تسيري النفاايت ،اجلمعيات الوطنية
حلماية البيئة 7إبعداد املخطط الوطين لتسيري النفاايت اخلاصة ملدة  10سنوات ،ومراقبته بتنفيذه من خالل إعداد تقرير سنوي،8
وميكن مراجعته كلما اقتضت الضرورة ذلك بناءا على طلب من أغلبية أعضاء اللجنة املكلفة إبعداده أو ابقرتاح من الوزير املكلف
ابلبيئة.9

 -1القانون رقم  ،19/01املؤرخ يف  ،2001/12/12يتعلق بتسيري النفاايت و إزالتها ،اجلريدة الرمسية رقم ،77الصادرة بتاريخ .2001/12/17
 -2املادة  03من القانون .19/01
 -3املادة  89من القانون  ،03/83املؤرخ يف  ،1983/02/05املتعلق حبماية البيئة ،اجلريدة الرمسية رقم  ،06الصادرة بتاريخ ( 1983/2/8ملغى) .
 -4املادة  05من القانون رقم .19/01

 -5النفاايت اخلاصة  " :هي كل النفاايت الناجتة عن النشاطات الصناعية والزراعية والعالجية واخلدمات ،وكل النشاطات األخرى واليت بفعل طبيعتها ومكوانت املواد
اليت حتتويها ال ميكن مجعها ونقلها ومعاجلتها بنفس الشروط مع النفاايت املنزلية وما شاهبها و النفاايت اهلامدة " ،املادة  05من القانون .19/01
 -6املادة  13من القانون رقم .19/01
 -7املادة  02من املرسوم التنفيذي رقم  477/03املؤرخ يف  ،2003/12/09حيدد كيفيات إجراءات إعداد املخطط الوطين لتسيري النفاايت اخلاصة ونشره
و مراجعته ،اجلريدة الرمسية رقم  ،78الصادرة بتاريخ .2003/12/14
 -8املادة  06من املرسوم التنفيذي رقم .477/03
 -9املادة  05من املرسوم التنفيذي رقم .477/03
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 -2املخطط البلدي لتسيري النفاايت املنزلية ومـا شـابـهها :
يعترب هذا املخطط أداة حملية لتسيري النفاايت ،حيث يعمل على جرد كميات النفاايت املنزلية وما شاهبها ،1والنفاايت
اهلامدة 2على مستوى البلدية ،مع حتديد مكوانهتا وخصائصها ،كما يقوم جبرد وحتديد مواقع املنشآت اخلاصة لعالج النفاايت
وكذلك األولوايت الواجب حتديدها إلجناز منشآت معاجلة جديدة ،وفيما خيص املنشآت املشرتكة بني أكثر من بلدية فإنه يعمل
على حتديد االحتياجات فيما يتعلق بقدراهتا على املعاجلة فضال عن االختبارات املتعلقة أبنظمة مجع النفاايت ونقلها وفرزها ،مع
مراعاة اإلمكانيات االقتصادية واملالية الضرورية لتنفيذها.
تكلف كل بلدية إبعداد خمطط لتسيري النفاايت على مستوى إقليميها ،يف إطار توجيهات املخطط الوالئي للتهيئة ،حيث
يبادر رئيس اجمللس الشعيب البلدي إبعداده ومبسامهة اهليئات واملصاحل املعنية ،كما ميكنه أن يستعني خبدمات الوكالة الوطنية للنفاايت
بشرط وجود اتفاقية تنص على ذلك.3
حيث تتم تعليق املخطط بعد إعداده يف مقر البلدية ملدة شهر ،قصد إبداء املواطنني ألرائهم ومالحظاهتم وتسجيلها يف سجل خاص
مرقم ومؤشر عليه.4
غري أنه من الناحية الواقعية ،ونتيجة غياب الوعي البيئي ،نالحظ عزوف املواطن اجلزائري عن ممارسة حقه الوقائي ،مما
حيول هذا اإلجراء إىل جمرد إجراء شكلي.
بعد مرحلة اإلعداد تتم املصادقة على املخطط مبدئيا مبوجب مداولة اجمللس الشعيب البلدي املعين ،5بعد أخذ رأي املصاحل
الوالئية أين تتم املصادقة عليه بصفة هنائية مبوجب قرار من الوايل املختص.6
الفرع الث ـاين :املـخططات النوعية ،خمططات بيئية لوقاية املناطق احلساسة

ابعتبار أن املناطق احلساسة هي فضاءات هشة من الناحية اإليكولوجية ،وال ميكن أن تنجز فيها عمليات إمنائية ،7فقد
خصها املشرع اجلزائري مبخططات نوعية تتالءم مع طبيعتها اخلاصة وتضمن وقايتها من خماطر التعمري ،حيث تعترب كل من املناطق:
الساحلية ،األراضي الفالحية ،واملناطق ذات امليزة الطبيعية والثقافية البارزة ،أكثرها عرضة ملخاطر التعمري.
أوال :مـخططات هتيئـة املنـاطق السيـاحيـة

قبل التطرق إىل أنواع خمططات التهيئة السياحية ،البد من حتديد مفهوم التخطيط السياحي أوال.
 -1مفهوم التخطيط السياحي

 1-1تعريف التخطيط السياحي :مع قدم النشاط السياحي و ما يرتبط به من فعاليات ،إال أن مفهوم التخطيط

السياحي مل يظهر بشكل واضح إال يف بداية اخلمسينات و ظروف ما بعد احلرب العاملية الثانية ،حيث نشطت حركة السفر الدولية
 -1النفاايت املنزلية و ما شاهبها هي ":كل النفاايت الناجتة عن النشاطات املنزلية والنفاايت املماثلة النامجة عن النشاطات الصناعية والتجارية واحلرفية و غريها ،اليت
بفعل طبيعتها ومكوانهتا تشبه النفاايت املنزلية " ،املادة  03من القانون رقم .19/01
 -2النفاايت اهلامدة هي ":كـ ـ ـل النفاايت الناجتة السيـ ـ ـ ما عن استغالل احملاجر واملناجم ،و عن أشغال اهلدم والبناء أو الرتميم واليت ال يطرأ عليها أي تغيري فيـ ـ ـزايئي أو
كيميائي أو بيولوجي عند إلقائها يف املفارغ ،واليت مل تلوث مبواد خطرة أو بعناصر أخرى تسبب أضرارا حيتمل أن تضر ابلصحة العمومية أو ابلبيئة " ،املادة 03
من القانون رقم .19/01
 -3املادة  04من املرسوم التنفيذي رقم  ،205/07املؤرخ يف  ،2007/06/30حيدد كيفيات إجراءات إعداد املخطط البلدي لتسيري النفاايت املنزلية وما شاهبها
ونشره ومراجعته ،اجلريدة الرمسية رقم  ،43الصادرة بتاريخ .2007/07/01
 -4املادة  04من املرسوم التنفيذي رقم .205/07
 -5املادة  07من املرسوم التنفيذي رقم .205/07
 -6املادة  06من املرسوم التنفيذي رقم .205/07
 -7املادة  03من القانون رقم .20/01
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بشكل كثيف واسع و تزايد معها أعداد السياح عرب أشكال شىت من السياحة و االستجمام ،لذلك تعددت املناطق السياحية
و اختلفت وظائفها و خصائصها ،فظهرت احلاجة إىل ضبط و توجيه هذا النشاط من أجل احلد من آاثره االجتماعية و البيئية
السالبة مقابل حتقيق أقصى درجات النفع االقتصادي.1
و إبعتبار أن التخطيط االقتصادي بصورة عامة ،أداة و وسيلة لتجميع اجلهود و اإلمكانيات لتحقيق أهداف مستقبلية
يف فرتة زمنية معلومة ،فإن التخطيط السياحي هبذا املفهوم يعترب منهجا علميا لتنمية السياحة الداخلية و اخلارجية وفق ما تصبو إليه
السياسات الوطنية لكل دولة.
خاصة و أن السياحة أصبح ينظر إليها على أهنا صناعة ،و تشكل مصدرا أساسيا لدخل كثري من دول العامل ،و قطاعا
مهما من قطاعات التنمية االقتصادية ،و لذلك ال بد هلا من التخطيط على الصعيد الوطين و احمللي.
و هبذا أصبح ينظر إىل التخطيط السياحي على أنه أحد أهم أنواع التخطيط التنموي ،ابعتباره جمموعة من اإلجراءات
املرحلية املقصودة و املنظمة ،اليت هتدف إىل حتقيق استغالل و استخدام أمثل لعناصر اجلذب السياحي ،و حتقيق أقصى درجات
املنفعة ،مع متابعة و توجيه و ضبط هذا االستغالل .
فالتخطيط السياحي هو أحد أهم جماالت التخطيط اإلقليمي ،ابعتباره نشاط يـمارس يف كل أقاليم البلد ،و إنـما ضمن
األقاليم اليت تتواجد هبا مقومات هذا النشاط ،حيث ينظر إليها على أن تلك املقومات تشمل املوارد املتاحة يف األقاليم اليت ميكن
التخطيط هلا من أجل خلق تنمية سياحية منظمة و مستمرة ،خاصة و أن النشاط السياحي يرتبط أبربع مؤثرات أساسية و اليت
تتمثل يف :2
 ا لبيئة :و اليت من خالل مقوماهتا و خصائصها الطبيعية و البشرية حتد أمناط السياحة اليت جيري التخطيط لتهيئتهاو تطوير واقعها
 األنشطة االقتصادية  :اليت ميكن أن تشكل أساسا اقتصاداي إذا ما جرى استغالهلا بشكل خمط يعمل على إمناءوصناعة السياحة اليت تشكل عوائدها نفعا لصاحل العام على املستوين اإلقليمي و الوطين
 ا لتمويل  :حيده العمل التخطيطي لتفاق على إقامة املنشآت السياحية و الفندقية اليت حتتاج إىل صرفيات كبرية خرباتو واسعة و مهارات متعددة  ،لذلك مت عمليات التمويل يف الدول ذات النشاط السياحي من خالل هيئات السياحة ،و خاصة من
الدول االشرتاكية و النامية أو وفق مشاريع االستثمار السياحي و خاصة يف الدول الرأمسالية
 املستفيدون  :و هم األشخاص الطالبون خلدمة السياحية سواء من السياح احملليون أو األجانب ،و الذين جيب تقديرطلبهم السياحي و أخذه عند تصميم اخلطط السياحية
 1-2أهداف التخطيط السياحي  :يهدف التخطيط السياحي إىل معرفة ما جيب عمله و كيف و مىت يتم ذلك يف

مجيع جوانب احلقل السياحي ،ما يتيح لألجهزة املكلفة ابلتخطيط السياحي املراقبة القبلية و البعدية للخطط السياحية ،الشيء
الذي يساهم يف جناح اإلسرتاتيجية السياحية ،هذه األخرية اليت ال تعين يف حقيقتها إال جمموعة من اخلطط السنوية  ،اليت جيـ ـب

 - 1عثمان حممد غنيم و آخرون ،التخطيط السياحي  :يف سبيل ختطيط مكاين شامل و متكامل ،دار صفاء للطباعة و النشر و التوزيع ،عمان (األردن)،2003 ،
ص95
 - 2حممد جاسم شعبان العاين ،املرجع السابق ،ص ص .220 ،219
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أن ختضع للمراقبة و إعادة التقييم دوراي من أجل تصحيح االحنرافات و حتديد املسؤوليات... ،و على العموم ميكن تلخيص أهم
أهداف التخطيط السياحي يف العناصر التالية: 1
 حتديد أهداف التنمية السياحية  ،و على العموم ميكن تلخيص القصرية و البعيدة املدى  ،و كذلك رسم السياساتالسياحية  ،وضع إجراءات تنفيذها
 ضبط و تنسيق التنمية السياحية التلقائية و العشوائية. تشجيع القطاعني العام و اخلاص على االستثمار يف جمال التسهيالت السياحية أينما كان ذلك ضروراي. مضاعفة الفوائد االقتصادية و االجتماعية لنشاطات السياحية ألقصى حد مكن و تقليل كلفة االستثمار و اإلدارةألقل حد ممكن.
 احليلولة دون تدهور املوارد السياحية و محاية النادر منها. صنع القرارات املناسبة و تطبيق االستخدامات املناسبة يف املواقع السياحية. تنظيم اخلدمات العامة و توفريها ابلشكل املطلوب يف املناطق السياحية . احملافظة على البيئة من خالل وضع و تنفيذ اإلجراءات العلمية املناسبة. توفري التمويل من الداخل و اخلارج الالزم لعمليات التنمية السياحية. تنسيق النشاطات السياحية مع األنشطة االقتصادية األخرى بشكل تكاملي . -2أنواع خمططات التهيئة السياحية :

 1-2مـخطط التـهيئة السياحيـة  :اعترب املشرع اجلزائري املناطق السياحية مناطق حممية ،وهي هبذه الصفة ختضع

إىل إجراءات خاصة حتميها من خماطر التعمري ،وتعترب خمططات التهيئة السياحية أمهها .
تتم هتيئة وتسيري منطقة التوسع السياحي 2و املوقع السياحي ،3وفقا ملخطط التهيئة السياحية والذي يعترب أداة من أدوات
هتيئة اإلقليم والعمران ،ويقصد بـه جمموعة من القواعد العامة واخلاصة اليت تتعلق بتهيئة واستعمال منطقة توسيع سياحية واملواصفات
اخلاصة والتعمري والبناء وكذا االرتفاعات املطبقة فيما خيص استعمال ومحاية األمالك والعقارات املبنية حسب الطابع السياحي
للموقع.4
تزود هبذا املخطط مناطق التوسع واملواقع السياحية املسموح هبا واملصنفة ابستمرار ،يعمل خمطط التهيئة السياحية على
محاية اجلمال الطبيعي واملعامل الثقافية جبماهلا من دور يف اجلانب السياحي ،كما يعمل أيضا على إجناز استثمارات على أساس

 - 1احلاج حنيش ،قويدري كمال  ،التخطيط السياحي "السياحة الرايضية منوذجا"  ،أوراق ألقيت يف املؤمتر العلمي الدويل حول السياحة رهان التنمية املستدمية (دراسة
جتارب بعض الدول)  ،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري ،جامعة البليدة (اجلزائر) ،2012 ،ص.6
 -2منطقة التوسع السياحي هي " كل منطقة أو امتداد من اإلقليم  ،يتميز بصفات أو خصوصيات طبيعية و ثقافية وبشرية و إبداعية مناسبة للسياحة  ،مؤهلة إلقامة
أو تنمية منشأة سياحية و ميكن استغالهلا يف تنمية منط أو أكثر من السياحة ذات املردودية " ،املادة  02من القانون رقم  ،03/03املؤرخ يف ، 2003/02/17
يتعلق مبناطق التوسع و املواقع السياحية ،اجلريدة الرمسية رقم  ،11الصادرة بتاريخ .2003/02/19
 -3املوقع السياحي هو " كل منظر أو منظر يتميز جباذبية سياحية بسب مظهره اخلالب ،أو مبا حيتوي عليه من عجائب أو خصوصيات طبيعية أو بناءات مشيدة
عليه ،يعرتف له أبمهية اترخيية أو فنية أو أسطورية أو ثقافية ،و الذي جيب تثمني أصالته واحملافظة عليه من التلف أو االنداثر بفعل الطبيعة أو اإلنسان"،
املادة  02من القانون رقم .03/03
 -4املادة  02من املرسوم التنفيذي رقم  ،86/07املؤرخ يف  ، 2007/3/11احملدد لكيفيات إعداد خمطط التهيئة السياحية ملناطق التوسع و املواقع السياحية ،اجلريدة
الرمسية رقم  ، 17الصادرة يف .2007/03/14
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أهداف معنية من شأهنا إحداث تنمية متعددة األشكال وهو يف ذلك يراعي خصوصيات ومتاهات املناطق ،احلاجات االقتصادية
واالجتماعية والثقافية وااللتزامات اخلاصة ابالستغالل العقالين واملنسجم للمناطق والفضاءات السياحية.1

 2-2املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  )S.D.A.T( :نص املشرع اجلزائري على املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية
من خالل املادة  38من القانون رقم  20/01املتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته املستدامة ،كوسيلة ترتجم إرادة الدولة يف تنمية القدرات
الطبيعية والثقافية والتارخيية للبالد ،وتقسم التوجيهات اإلسرتاتيجية للتنمية السياحية يف إطار التنمية املستدامة؛ كما يعترب أحد
مكوانت املخطط الوطين للتهيئة اإلقليمية ،والذي يعكس توجه الدولة يف إطار التنمية املستدامة حنو حتقيق التوازن الثالثي :العدالة
اإلجتماعية ،الفاعلية اإلقتصادية و الدعم اإليكولوجي ،على كافة الرتاب الوطين ابلنسبة للعشرين سنة القادمة.2
يعمل هذا املخطط على حتديد قواعد احملافظة على مواقع ومناطق التوسع السياحي وشروطها ،كما حيدد أيضا شروط
توطني املشاريع السياحية وكيفياهتا ،وأصناف التجهيزات وخصائصها ،وطريقة استغالل املواقع وتطوير األنشطة السياحية ،مع مراعاة
خصوصيات املناطق وإمكانياهتا الطبيعية،واالحتياجات اإلقتصادية واالجتماعية والثقافية ،و قواعد االستغالل العقالين واملتسق
للمناطق والفضاءات السياحية.
اثنيا :خمططات تـهيئة مـنطقة الساحـل

رغم الدور الذي تلعبه أدوات التهيئة والتعمري يف محاية منطقة الساحل ،إال أن املشرع اجلزائري خصها حبماية خاصة من
خالل تكريس جمموعة من املخططات اليت تتالءم مع طبيعة هذه املنطقة احلساسة ،حيث يعترب الساحل الفضاء الرئيسي لتهيئة
جمموع الرتاب الوطين ،كما يشكل أيضا مصدر طاقات هائلة للتنمية وقد يلخص مبفرده إشكالية التهيئة العمرانية ابلنظر إىل:
الضغوط الدميغرافية املتزايدة ابستمرار اليت متارس على املوارد الطبيعية احملدودة والضعيفة من جهة ،والتباينات الصارخة على صعيد
التنمية االقتصادية اليت متيز بعض املناطق ،واليت جيب تصحيحها مع السهر على إبقاء التوازانت األساسية للبيئة من جهة أخرى.3
 -1املخطط التوجيهي لتهيئة الساحل :يعترب الساحل إقليم ذو طبيعة خاصة  ،و بناءا عليه و يف إطار حتقيق التنمية

املستدامة ،نص املشرع اجلزائري على املخطط التوجيهي لتهيئة الساحل كأداة من أدوات هتيئة هذا اإلقليم و تنميته املستدامة.
يعمل املخطط التوجيهي لتهيئة الساحل ،على هتيئة املناطق الساحلية و الشريط الساحلي ،و يبني الرتتيبات اخلاصة
الالزمة للحفاظ عليها و تثمينها ،و هذا يف إطار توجيهات املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم .4
 -2خمطط تـهيئة الشاطىء :

 1-2تعريف خمطط هتيئة الشاطئ  :يعترب خمطط هتيئة الشاطئ5إحدى أدوات التدخل و تسيري املنطقة الساحلية يف

البلدايت اجملاورة للبحر اليت تعمل على محاية الفضاءات الشاطئية السيما احلساسة منها ،6و املخصصة للسياحة ،7حيث يهدف
إىل حتقيق االستعمال املستدام للثروات الساحلية و احلفاظ على القدرات اإلنتاجية للبيئة ،وكذلك تطوير مسعى مندمج يف إطار
 -1املادة  04من القانون رقم .03/03
 -2وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة والسياحة ،املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  ، SDAT 2025 -جانفي  ،2008ص .09
 -3اجمللس االقتصادي و االجتماعي ،املرجع السابق  ،ص .20
 -4املادة  07من القانون رقم .20/01
 -5الشاطئ هو "شريط إقليمي للساحل الطبيعي يضم املنطقة املغطاة أبمواج البحر قي أعلى مستواها خالل السنة يف الظروف اجلوية العادية و امللحقات املتامخة هلا
واليت تضبط حدودها حبكم موقعها وقابليتها السياحية الستقبال بعض التهيئات بغرض استغالهلا السياحي" ،املادة  03من القانون رقم  ،02/03املؤرخ
يف  ،2003/02/17احملدد للقواعد العامة لالستعمال و االستغالل السياحيني للشواطئ ،اجلريدة الرمسية رقم  ،11الصادرة يف .2003/2/19
 -6املادة  18من القانون رقم . 02/03
 -7املادة  26من القانون رقم  ،02/02املؤرخ يف  ،2002/02/05يتعلق حبماية الساحل ،اجلريدة الرمسية رقم  ،10الصادرة بتاريخ .2002 /02 /12
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إسرتاتيجية شاملة لتنمية الساحل من منظور التنمية املستدامة ،وهو بذلك موجه لتحقيق املشاريع اليت تسمح بصياغة وتنفيذ
سياسات واسرتاتيجيات وطنية تتعلق بتهيئة الشاطئ واحملافظة عليه،كما حيدد نظام هتيئة وتسيري الساحل الذي يشمل جممل التدابري
احملددة عن طريق القوانني واألنظمة السارية املفعول.
 2-2حمتوى خمطط هتيئة الشاطئ :تتكون خمطط هتيئة الشاطئ من:

 -تقريـر تـقنـي :وهو تقرير انتج على دراسة حتليلية ملنطقة تدخل املخطط من منظور تقين ،حيث يربز حدود

املنطقة ،خصائصها البيئية واجلغرافية ،شغل السكان والنشاطات اإلقتصادية والصناعية واحمليط املبين والطرقات ومكان التزويد ابملاء
والتطهري واملنشآت القاعدية ،وسيناريوهات التطور واقرتاحات األعمال ،ويتم ترمجة هذه التوجيهات على شكل خرائط.
 -نظام هتيئة وتسيري الساحل :يشمل هذا النظام جممل التدابري واألحكام احملددة مبوجب القوانني واألنظمة السارية

املفعول السيما القانون رقم  02/02املتعلق حبماية الساحل وتنميته اخلاصة مبقومات الساحل واملتعلقة خاصة بشغل األراضي وتوقع
الطرقات ،وتوسع اجملتم عات السكانية وخمتلف األنشطة ،ومعاجلة املياه املستعملة والنفاايت وإنشاء مناطق النشاطات ومناطق الرسو
والتوسع السياحي وإجناز منشآت املوانئ ،وكذا محاية الفضاءات الطبيعية واألوساط الساحلية احلساسة واملساحات احملمية و املناطق
املهددة واليت تتم ترمجتها على شكل خمطط خرائطي.1
 2-3إعداد خمطط هتيئة الشاطئ :يتم إعداد خمطط هتيئة الشاطئ عرب عدة مراحل:

 1-3-2إعداد املشروع التمهيدي للمخطط  :تتم هذه املرحلة مببادرة من الوزير املكلف ابلتهيئة العمرانية والبيئية

أين يتم تكليف مكتب للدراسات أو مركز حبث متخصص إبعداد التقرير التقين ونظام هتيئة وتسيري الساحل.2

 2-3-2مرحلة املشاورة  :يتم إرسال املشروع التمهيدي إىل رؤساء اجملالس الوالئيني ،الوالة ،رؤساء اجملالس
الشعبية البلدية ،وكذا إىل كل مؤسسة أو هيئة معينة من أجل الدراسة وإبداء املالحظات ،3كما تقوم أيضا ابلدراسة ،جلنة وزارية
تتكون من ممثل عن كل وزارة معنية وممثل عن كل من :احملافظة الوطنية للساحل ،املصلحة الوطنية حلرس الشواطئ ،الوكالة الوطنية
للتهيئة العمرانية ،املركز الوطين للبحث والتنمية يف الصيد البحري وتربية املائيات ،املدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وهتيئة الساحل
وكذلك الوالة املعنيني.4
 2-3-3املصادقة النهائية  :تتم املصادقة النهائية مبرسوم تنفيذي ،ابقرتاح كل من الوزراء املكلفني ابلتهيئة

العمرانية والبيئة ،والتعمري ،الداخلية واجلماعات احمللية.5
ما جتدر اإلشارة إليه أن خمطط هتيئة الشاطئ هو خمطط حيوي ،يشمل أكثر من والية ،غري أن املناطق اجلهوية يف اجلزائر
ال تتمتع أبي إختصاص ،وهي ال تستفيد من أي سلطة تدرجيه مقارنة ابجلماعات األخرى ويف هذا السياق يطرح إشكال حول
فعالية التخطيط اجلهوي ملنطقة الساحل ،حيث يظهر غموض قانوين فالساحل يعترب إقليم لديه أدوات هتيئة خاصة به :خمطط هتيئة

 -1املادة  02من املرسوم التنفيذي رقم  ،114/09املؤرخ يف  ،2009/04/07حيدد شروط إعداد خمطط هتيئة الشاطئ وحمتواه وكيفيات تنفيذه ،اجلريدة الرمسية رقم
 ،21الصادرة بتاريخ .2009/04/08
 -2املادة  03من املرسوم التنفيذي رقم .114/09
 -3املادة  04من املرسوم التنفيذي رقم .114/09
 -4املادة  05من املرسوم التنفيذي رقم .114/09
 -5املادة  09من املرسوم التنفيذي رقم .114/09
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الشاطئ و و احرتام شروط و كيفيات البناء و شغل األراضي املنصوص عليها يف التنفيذي رقم  ،1206/07ورغم ذلك تبقى 15
والية ساحلية فقط مشمولة ابملخطط (.2)P.A.C

 -3خمططات التدخل املستعجلة:أنشأ املشرع خمططات للتدخل السريع املستعجل فيما خيص حاالت التلوث يف
الساحل أو يف املناطق الشاطئية ،أو يف حاالت تلوث أخرى تستدعي التدخل املستعجل ،مبوجب املادة 33من القانون رقم
 02/02املتعلق حبماية الساحل.
و تدعيما لذلك يتم إنشاء جملس التنسيق الشاطئي يف املناطق الشاطئية أو الساحلية احلساسة ،أو املعرضة ملخاطر سيئة
خاصة ،من أجل تعبئة مجيع الوسائل الضرورية لذلك .3
اثلثا :املخططات النوعية يف القطاع الفالحي

تندرج محاية األراضي الفالحية ضمن إشكالية محاية البيئة اليت تسم بتشعب مظاهرها  ،و هو وضع ال خيتلف عليه احلال
يف معظم الدول ،حيث تعترب األراضي الفالحية من أكثر األوساط البيئية عرضة ملخاطر التعمري .
و من مظاهر هذا االعتداء تلك األضرار اليت تلحق ابألراضي الفالحية  ،اليت من شأهنا تعطيل التوازن البيئي خاصة
التوسع العمراين الناتج ابلدرجة األوىل عن النزوح الريفي حنو املدن الذي متيزت به املناطق الشمالية.
حيث أن الطلب على هذه األراضي يتمثل يف التوسع العمراين و إنشاء املناطق الصناعية ،و أيضا يف ظل االحتياطات
العقارية ،و هو هبذا أصبح ينافس الطلب الصادر من الفالح ،و بدأ يتسبب يف إنقاص و بصفة معتربة ،األراضي املوجودة الصاحلة
للزراعة ،و هذه الوضعية تنطبق يف معظم دول العامل مبا فيها اجلزائر  ،حيث انتزعت العديد من اهلكتارات من األراضي الفالحية
اخلصبة و استعملت ألغراض غري األغراض املرتبطة ابلفالحة.4
 -1تعريف األراضي الفالحية :

تعترب األراضي الفالحية من أكثر العناصر البيئية تضرر ،وفقا لنص املادة  04من القانون رقم  25/90الصادر بتاريخ
 1990/11/18املتضمن التوجيه العقاري ،املعدل واملتمم ،فإن األراضي الفالحية أو ذات الوجهة الفالحية هي ":كل
أرض تنتج سنواي أو خالل سنوات بتدخل من اإلنسان ،إنتاجا يستهلكه البشر أو احليوان أو يستهلك يف الصناعة
استعماال مباشرا أو بعد حتويله".
و يعترب الفضاء الريفي اجملال األصلي للنشاطات الفالحية ،و هو" :جزء من اإلقليم  ،أقل بناءا ،ويكون مساحات
متخصصة للنشاط الفالحي كنشاط اقتصادي أساسي،كما ميثل أيضا املناطق الطبيعية والغاابت والقرى".5

 -1املرسوم التنفيذي رقم  ،206/07املؤرخ يف  ،2007/06/30حيدد شروط و كيفيات البناء و شغل األراضي على الشريط الساحلي و شغل األجزاء الطبيعية
املتامخة للشواطىء و توسيع املنطقة موضوع البناء عليها  ،اجلريدة الرمسية رقم  43الصادرة يف .2007/07/01
2
- Malika Kacemi, « protection du littoral en Algérie : législation et instrument : le cas des commune littorales
d’Oran, études caribéennes», [en ligne] ,20 décembre 2011, mise en ligne le: 01 juillet 2013, consulté le
] décembre 2013. [URL :http études caribéennes . revues . org

 -3بن أمحد عبد املنعم ،الوسائل القانونية اإلدارية حلماية البيئة يف اجلزائر( ،رسالة دكتوراه) ،جامعة اجلزائر العاصمة ،كلية احلقوق ،السنة اجلامعية ،2009-2008
ص .136
 -4انصر لباد ،النظام القانوين للسوق العقارية يف اجلزائر( ،رسالة دكتوراه) ،جامعة ابجي خمتار عنابة (اجلزائر ) ،كلية احلقوق ،السنة اجلامعية ،2005-2004
ص.259
 -5املادة  03من القانون رقم  ،16/08املؤرخ يف  ،2008/08/03يتعلق ابلتوجيه الفالحي ،اجلريدة الرمسية رقم  ،46الصادرة بتاريخ .2008/08/10
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 -2دور املخططات النوعية يف القطاع الفالحي:

 1-2خمططات التوجيه الفالحي  :يعد خمطط التوجيه الفالحي أداة من أدوات التوجيه الفالحي 1اليت تشمل املستوى
الوالئي ،اجلهوي والوطين وهي تشكل اإلطار املرجعي ألعمال حفظ الفضاءات الفالحية واحملافظة عليها واستعماهلا واستغالهلا،
على املدى
بطريقة عقالنية تضمن استدامتها وحترتم قدراهتا الطبيعية ،2ويعمل هذا املخطط على حتديد التوجيهات األساسية
املتوسط ،والطويل وهتيئة الفضاءات الفالحية واستغالهلا بطريقة تضمن تنمية فالحية منسجمة ومستدامة.3

 2-2املخطط الوطين للتنمية الفالحية و الريفية  :يعترب ثالثة أرابع تربة الفضاء الشمايل تربة شبه جافة وغري قادرة
على إعادة خصوبتها ،األمر الذي يؤدي إىل تشبع وإفقار املناطق املخصصة للفالحة يف الشمال ،حيث تنقل نشاط الفالحة حنو
مناطق اهلضاب العليا واجلنوب األقل مالئمة هلذا النشاط ،و بناءا عليه يعمل املخطط الوطين للتنمية الفالحية والريفية على حتقيق
التوازن بني األقاليم بشكل يضمن تنمية النشاطات الفالحية
ينشأ املخطط الوطين للتنمية الريفية هبدف حتديد االسرتاتيجيات ووسائل التنمية الفالحية وختطيط النشاطات ،حيث
يشكل هذا املخطط أداة من أدوات التوجيه العقاري اليت ترمي إىل ترقية التأطري التقين واملايل والنظامي ،من أجل الوصول إىل فالحة
ذات كفاءة عالية من خالل احلماية واحملافظة واالستغالل للموارد الطبيعية .يتشكل املخطط الوطين للتنمية الفالحية والريفية من
برامج تتضمن على وجه اخلصوص جماالت التدخل التالية :تكييف أنظمة اإلنتاج ،تكثيف وتثمني اإلنتاج الفالحي تنمية الفالحة
يف املناطق اجلبلية والصحراوية واستصالح األراضي ومكافحة التصحر والتشجري ،حتسني اإلنتاج واإلنتاجية الفالحني تطوير أنشطة
الفروع يف اجملال الفالحي ،احملافظة على املوارد الوراثية احليوانية والنباتية وتطويرها ،تنمية الرعي واملراعي السهبية وشبه الصحراوية
وتوسيعها.4
ابلرغم من تكريس املشرع اجلزائري للمخططات الفالحية كوسائل قانونية ملنع األضرار البيئية ،الناجتة ابلدرجة األوىل
عن البناء غري الشرعي ،إال أن هذا األمر غري كاف ،إذ يتطلب األمر حسب األستاذ انصر لباد معاجلة هذه الظاهرة بصفة شاملة
و موضوعية ،5و يقصد ابلشمولية و املوضوعية  ،أنه ثبت عجز السلطات العمومية على املستوى احمللي أو املركزي يف التحكم
يف مراقبة استعمال العقار  ،و الدليل على ذلك استمرار هذه الظاهرة إىل حد اآلن  ،و من هنا فانه يعترب أن احلد من هذه الظاهرة
ال ميكن أن يكون إال يف إطار حل شامل ملشكلة العقار ،ال سيما العقار الفالحي التابع لألمالك اخلاصة للدولة  ،ألن أهم
األراضي الفالحية اليت حتيط ابملدن ،و اليت تنجز فيها النسبة الكبرية من البناء غري املشروع هي أراضي اتبعة هلذا القطاع ،و ما دام
أن السلطات العمومية عجزت عن مراقبة املساس هبذه األراضي ،حبيث أن الدولة نفسها أحياان ال حترتم املشروعية ،ال سيما احرتام
امللكية ،فإن الواقع قد فرض نفسه ،أي أن الرقابة يف استعمال العقار جيب أن تكون أوال من طرف املالك اخلاص نفسه ،سواءا كان
هذا املالك شخصا خاصا أم شخصا عموميا  ،مادام املالك العمومي قد عجز عن ذلك  ،و ابلتايل يقتصر دور السطات العمومية
على السهر على احرتام تطبيق التشريع املتعلق ابلبناء و التعمري ؛ و معىن هذا خوصصة األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة
 -1املادة  07من القانون رقم .16/08
 -2املادة  08من القانون رقم .16/08
 -3املادة  09من القانون رقم .16/08
 -4املادة  11من القانون رقم .16/08
 -5اتبعت السلطات اإلدارية يف بداية الثماننيات  ،عدة أساليب قانونية للحد من ظاهرة البناء غري املشروع و النزوح الريفي ،كمحاولة إرجاع املواطنني إىل مناطقهم
األصلية  ،و أيضا هدم البناءات غري املشروعة  ،لكن هذه احملاوالت ابءت ابلفشل ألهنا ارتكزت على عامل الردع أكثر منه على عامل الوقاية  ،الذي يتمثل حسب

يف بيع األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة لدولة  .انصر لباد" ،بيع االراضي الفالحية التابعة االمالك اخلاصة لدولة و ااثرها على حتسني احمليط "،حوليات،

منشورات خمرب الدراسات و البحوث حول املغرب و املتوسط ،جامعة منتوري ،قسنطينة ( اجلزائر)  ،العدد السادس  ،2005 ،ص127
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للدولة ،أي ما يسمى ابملستثمرات الفالحية اجلماعية و الفردية؛ ف احلد من البناء غري املشروع مرتبط بتخلي الدولة عن ملكيتها
هلذه األراضي و بيعها؛ أي أن منح التصرف فيها إىل األفراد القاطنني هبا منذ االستقالل و املستغلني هلا منذ هذا التاريخ  ،الن
1
التاريخ أي التجربة قد اثبت أن هؤالء حريصني أكثر من السلطات العمومية و بصفة عامة على محايتها.
فاهلدف من بيع االراضي الفالحية هو حماربة النزوح الريفي و تثبيت سكان الريف يف مناطقهم و تشجيعهم ملواكبة حياة
عصرية إبنشاء مرافق متكن من ذلك  ،و هي الوسيلة األساسية اليت متكن من ترقية نوعية املواطن  ،خاصة الطبقة املتوسطة ،
الساكنة يف املدن او يف األرايف  ،هذه الرتقية جتعل من املواطن يرفض تدهور احمليط الذي يعيش فيه و املطالبة بتحسينه .2
رابعا :املخططات اخلاصة ابملساحات واملواقع احملمية الطبيعية والثقافية
 -1املفهوم القانوين للمساحات واملواقع احملمية الطبيعية والثقافية:

 1-1املساحات واملواقع احملمية الطبيعية :تعددت النصوص القانونية املنظمة للمحميات الطبيعية منذ االستقالل

ويعترب األمر رقم  281/67املتعلق ابحلفرايت ومحاية األماكن واآلاثر التارخيية والطبيعية ،أول نص تشريعي نظم هذه املناطق.
بصدور القانون رقم  03/83املتعلق حبماية البيئة ،وامللغى مبوجب القانون رقم  ،10/03أصبحت هذه املناطق تنظم
مبوجب القوانني البيئية ،إىل غابة صدور أول قانون خاص هبا و هو القانون رقم  02/11املتعلق ابجملاالت احملمية يف إطار التنمية
املستدامة ،الذي جاء بتعريف صريح للمحميات الطبيعية.
و رغم تعدد هذه النصوص القانونية إال أن املشرع اجلزائري مل يعرف احملميات الطبيعية ،حيث اكتفت القوانني السابقة
مبجرد تعداد أصنافها.
فاألمر رقم  281/67وحتت تسمية األماكن واآلاثر الطبيعية ،اعترب أن كل منظر أو مكان طبيعي يكتسي طابعا فنيا أو
اترخييا أو علميا أو أسطوراي أو مجيال ،يستوجب محايته وحفظه للصاحل العام.
كما اكتفى القانون  03/83املتعلق حبماية البيئة ( امللغى) بذكر اهلدف من وراء تصنيف اجملاالت احملمية الطبيعية
إىل حظائر وطنية أو حمميات طبيعية دون أن يعرفها ،3أما القانون رقم  ،10/03وطبقا للمادة  29اعتربت أن اجملاالت احملمية
هي ":كل املناطق اخلاضعة إىل منظمة خاصة حلماية املواقع واألرض والنبات واحليوان واألنظمة البيئية وبصفة عامة تلك املتعلقة
حبماية البيئة" ،غري أن هذه املادة مت إلغاؤها مبوجب القانون رقم  02/11املتعلق ابجملاالت احملمية يف إطار التنمية املستدامة.4
كما عددت املادة  31منه ستة أصناف للمحميات الطبيعية دون أن يعرفها وهي :احملمية الطبيعية التامة ،احلدائق
الوطنية ،املعامل الطبيعية ،جماالت تسيري املواضع والسالالت ،املناظر األرضية والبحرية احملمية ،اجملاالت احملمية للمصادر الطبيعية
املسرية ،وهبذا يكون القانون رقم  10/03املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة كسابقيه أعطى تعريف فضفاض وغري
واضح.
و أول تعريف قانوين للمحميات الطبيعية جاء يف ظل القانون رقم  ،02/11حيث اعتربت املادة  02منه اجملاالت
احملمية هي " إقليم كل أو جزء ،من بلدية أو بلدايت وكذا املناطق التابعة لألمالك العمومية البحرية اخلاضعة ألنظمة خاصة حيددها
هذا القانون من أجل محاية احليوان ،النبات واألنظمة البيئية الربية والبحرية والساحلية و/أو البحرية املعنية".
 -1انصر لباد ،النظام القانوين  ،......املرجع السابق  ،ص.259
 - 2انصر لباد " ،بيع األراضي الفالحية  ،"......املرجع السابق ،ص.127
 -3املادة  17من القانون رقم .03/83
 -4القانون رقم ،11/02املؤرخ يف ،2011/02/17يتعلق حبماية اجملاالت احملمية يف إطار التنمية املستدامة ،اجلريدة الرمسية رقم  ،13الصادرة بتاريخ:
2011/02/28
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كما جند أن املادة  4منه ذكرت سبعة أصناف للمجاالت احملمية الطبيعية ،واليت مت تعريفها يف نفس القانون وهي :حظرية
وطنية ،حظرية طبيعية ،حممية طبيعية كاملة ،حممية طبيعية ،موقع طبيعي ،رواق بيولوجي حممية تسيري املواطن واألنواع ،وتعترب احلظائر
الوطنية واحملميات الطبيعية واملناطق الوطنية أكثر اجملاالت احملمية عرضة ملخاطر التعمري.
 1-2املساحات واملواقع احملمية الثقافية  :أشار املشرع اجلزائري إىل املساحات واملواقع احملمية الثقافية من خالل

القانون رقم  29/90املتعلق ابلتهيئة والتعمري ،املعدل واملتمم ،حيث أقرت املادة  46منه ،بضرورة حتديد وتصنيف األقاليم اليت تتوفر
إما على جمموعة من املميزات الطبيعية اخلالبة والتارخيية  ،و إما على مميزات انمجة عن موقعها اجلغرايف واملناخي واجليولوجي مثل املياه
املعدنية ،أو االستجمامية طبقا للتشريعات اليت تطبق.
غري أنه مل يتطرق إىل تعريفها ،حيث أن أول مفهوم هلا صدر مبوجب القانون رقم  04/98املؤرخ يف 1998/07/15
املتعلق حبماية الرتاث الثقايف ،1حيث نصت املادة  08منه على ما يلي ":تشمل املمتلكات العقارية والثقافية ما يلي :املعامل التارخيية،
املواقع األثرية ،اجملموعات احلضرية أو الريفية".
 -1-2-1املعامل التارخيي ـ ـ ـة :2هي" كل إنشاء هندسي معماري منفرد أو جمموع يقوم شاهدا على حضارة معينة

أو على تطور هام أو حادثة اترخيية".
و قد حصرها املشرع اجلزائري يف :املنجزات العمرانية الكربى ،الرسم والنقش والفن الزخريف واخلط العريب واملباين أو احملميات
املعلمية الفخمة ذات الطابع الديين أوالعسكري أواملدين أوالزراعي أوالصناعي وهياكل عصر ما قبل التاريخ واملعامل اجلنائزية أو املدافن
واملغارات والكهوف واللوحات والرسوم الصخرية والنصب التذكارية أو العناصر املعزولة اليت هلا صلة ابألحداث الكربى.
 -1-2-2املـواقع األثرية 3هي":مساحات مبنية دومنا وظيفة نشطة وتشهد أبعمال اإلنسان أو بتفاعله مع

الطبيعة ،مبا يف ذلك ابطن األرض املتصلة هبا وهلا قيمة من الوجهة التارخيية أو األثرية أو الدينية أو الفنية أوالعلمية أو األنرتوبولوجية
أو األنرتبوجية ،واملقصود هبا على اخلصوص املواقع األثرية مبا فيها احملميات األثرية واحلظائر الثقافية".
و يقصد ابحملميات األثرية ":املساحات اليت مل يسبق أن أجريت على عمليات االستكشاف والتنقيب وميكن أن تنطوي
على مواقع ومعامل مل حتدد هويتها ،ومل ختضع إلحصاء أو جرد وقد ختتزن يف ابطنها آاثر وحتتوي على هياكل أثرية مكشوفة" ،4أما
احلضائر الثقافية فهي ":املساحات اليت تتسم بغلبة املمتلكات الثقافية املوجودة عليها أو أبمهيتها و اليت ال تنفصل على حميطها
الطبيعي".5
و اجلدير ابملالحظة أن احلظائر الثقافية ،تشرتك مع احلظائر الطبيعية يف طريقة إنشائها غري أهنا ختتلف عنها يف طريقة
تسيريها وإدارهتا ،حيث أهنا ختضع إىل مراسيم خاصة هبا ،فمثال مت تغيري اسم كل من حضرية الطاسيلي و األهقار من احلضرية
الوطنية إىل احلضرية الثقافية للطاسيلي 6واحلضرية الثقافية لألهقار ،7تطبيقا لنص املادة  38من القانون رقم . 04/ 98

 -1القانون رقم  ،04/98املؤرخ يف  ،1998/07/15املتعلق حبماية الرتاث الثقايف ،اجلريدة الرمسية رقم  ،44الصادرة بتاريخ 1998/07/17
 -2املادة  17من القانون رقم .04/98
 -3املادة  28من القانون رقم .04/98
 -4املادة  32من القانون رقم .04/98
 - 5املادة  38من القانون رقم .04/98
 -6املرسوم التنفيذي رقم  ،86/ 11املؤرخ يف  ،2011 /02/21يتضمن تغيري تسمية حظرية التاسيلي الوطنية ،اجلريدة الرمسية  ،12الصادرة يف .2011/2/23
 -7املرسوم التنفيذي رقم  ،87/ 11املؤرخ يف ،2011 /02/21يتضمن تغيري تسمية حظرية األهقار الوطنية ،اجلريدة الرمسية  ،12الصادرة يف .2011/2/23
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 -1-2-3القطاعات احملفوظة :1تعرف القطاعات احملفوظة على أهنا " اجملموعات العقارية أو الريفية مثل القصبات
واملدن والقصور والقرى واجملمعات السكنية التقليدية املميزة أبغلبية املنطقة السكنية فيها ،واليت تكتسي بتجانسها ووحدهتا املعمارية
واجلالية أمهية اترخيية أو معمارية أو فنية أو تقليدية من شأهنما أن تربز محايتها وإصالحها وإعادة أتهيلها وتنميتها".
تنشأ القطاعات احملفوظة ويتم تعيني حدودها مبرسوم يتخذ بناءا على تقرير مشرتك بني وزير الثقافة ،ووزير اجلماعات احمللية،
ووزير البيئة ،ووزير التعمري والتهيئة العمرانية ،كما ميكن أن يقرتح إنشائها جمموعة حملية أو اجلمعيات ،ويقدم هذا االقرتاح إىل وزير
الثقافة بعد استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.2
 -2املخططات التوجيهية اخلاصة ابملساحات واملواقع احملمية الثقافية والطبيعية:

 1-2املخطط التوجيهي للفضاءات واحمليطات الطبيعية :حيدد املخطط التوجيهي للفضاءات الطبيعية واملساحات

احملمية ،التوجيهات اليت متكن من حتقيق التنمية املستدامة هلذه الفضاءات ،أي التنمية اليت تراعي وظائفها االقتصادية والبيئية
واالجتماعية ،حبيث حيدد هذا املخطط التدابري الكفيلة بتأمني نوعية البيئة واملناظر ،ابحلفاظ على املوارد الطبيعية والتنوع البيولوجي
ومحاية املوارد غري املتجددة ،وكذلك شروط تنفيذ أعمال الوقاية من كل األخطار.
كما يعرف األقاليم اليت تتطلب بعض أماكنها تدابري خاصة يف جمال احلماية والتسيري ،وكذلك الشبكات البيئية والتواصل
بني الفضاءات احملمية وتوسعاهتا اجلديرة ابلتنظيم ،كما يعمل أيضا على وضع منظومة خاصة للمحافظة على التنوع البيولوجي
وأنظمة للمالحظة والرصد واملتابعة ومؤشرات خاصة ابلتنمية املستدامة واليت تبني حالة احملافظة على الرتاث الطبيعي وآاثر خمتلف
األنشطة وفعالية تدابري احلماية و التسيري اليت قد تكون موضوعا هلا عند االقتضاء.
يلحق هبذا املخطط تقرير عن حالة الرتاث الطبيعي والتنوع البيولوجي وأفاق احملافظة عليهما وتطويرمها ،3تكفلت وزارة
الفالحة والتنمية الريفية إبعداد هذا املخطط وقد مت إنشاء جلنة مركزية إلعداد مشروع هذا املخطط.4
و قد متت دراسته من طرف احلكومة سنة ، 2007و تضمن املخطط إىل غاية  2025برجمة ما ال يقل عن  25فضاء
حممي جديد ،و تشمل هذه املشاريع املناطق البيئية اليت ختص أعشاش األصناف اجلد مهددة ابالنقراض ،كما تقرر إنشاء حظائر
جهوية جديدة .
 2-2املخطط التوجيهي للمناطق األثرية والتارخيية :نص عليه املشرع مبوجب القانون رقم  20/01املتعلق بتهيئة
اإلقليم وتنمية املستدامة من خالل املادة  ،22حيث يعترب خمطط من املخططات التوجيهية للبىن التحتية الكربى واخلدمات اجلماعية
ذات املنفعة الوطنية.
و قد مت إعداده و دراسته من طرف احلكومة سنة  ،2007وتتمثل أهداف هذا املخطط يف احملافظة على الرتاث الثقايف
وتنميته من خالل أقطاب تنمية الثقافة ،منها  18قطب القتصاد الرتاث من أجل محايته وتنميته ،وكذلك من خالل األنشطة
املرتبطة ابإلبداع الفين واالستغالل الرشيد للثروات الثقافية.
 3-2املخطط التوجيهي القطاعي لألمالك واخلدمات والتجهيزات الثقافية الكربى :يعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمل هذا املخـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـط على

حتديد األهداف والوسائل اليت يتعني إجيادها يف إطار اخليارات الوطنية للتهيئة والتنمية املستدامة لإلقليم ،ويشجع اإلبداع وينمي
 -1املادة  41من القانون رقم .04/98
 -2املادة  42من القانون رقم .04/98
 -3املادة  24من القانون رقم .20/01
 -4القرار الوزاري املشرتك ،املؤرخ يف  ، 2006/08/02ا حيدد تشكيلة اللجنة املركزية إلعداد مشروع املخطط التوجيهي القطاعي للفضاءات الطبيعية و املساحات
احملمية و كيفيات عملها ،اجلريدة الرمسية  ،71الصادرة يف .2006/11/12
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الدخول إىل املمتلكات واخلدمات وممارسة الثقافة عن كل إقليم ،كلفت جلنة مركزية إبعداد مشروع هذا املخطط ومتت مناقشته أمام
احلكومة يف سنة .2007
وما جتدر اإلشارة إليه أن القانون رقم 04/11املتعلق ابجملاالت احملمية يف إطار التنمية املستدامة ،قد استحدث خمططات
توجيهية وأخرى للتسيري تتعلق ابحملميات الطبيعية ،حيث نصت املادة  35منه على ضرورة إنشاء خمطط توجيهي لكل جمال حممي
حيدد التوجيهات واألهداف املنتظرة على املدى البعيد ،يف حني أكدت املادة  36منه على ضرورة إنشاء خمططات تسيريحتدد
توجيهات محاية اجملال احملمي وتثمينه و تنميته بشكل مستدام ،وقد أحالت كال املادتني على التنظيم للتفصيل أكثر.
 -3املخططات اخلاصة حبماية املس ـ ـ ـ ـاحات واملواق ـ ـع احملمية الثقـ ـ ـ ـ ـافية :تلعب أدوات التهيئة و التعمري املتمثلة يف

املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري وخمطط شغل األراضي ،دور مهم يف محاية املساحات واملواقع احملمية الثقافية ضد خماطر التعمري،
ورغم ذلك فقد خص املشرع اجلزائري هذه املناطق نظرا ألمهيتها حبماية خاصة من خالل استحداث خمططات تتالءم مع طبيعتها
طبقا للقانون رقم  04/98املتعلق بـحماية الرتاث الثقايف.
 1-3خمطط محاية املواقع األثرية واملناطق احملمية التابعة هلا واستصالحها :طبقا لنص املادة  30من القانون رقم

 04/98املتعلق بـحماية الرتاث الثقايف ،مت إعداد خمطط محاية واستص ـ ـ ـ ـ ـ ـالح املواقع األثرية واملنطقة احملمية الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـابعة هلا ،كأداة
من أدوات التعمري اخلاصة ابملناطق احملمية الثقافية.
يعمل هذا املخطط على حتديد القواعد العامة للتنظيم والبناء واهلندسية والتعمري ،وأيضا حتديد تبعات استخدام األرض
واالنتفاع هبا والسيما املتعلقة منها بتحديد األنشطة اليت ميكن ممارستها ضمن حدود املوقع املصنف أو املنطقة احملمية،كما حيدد
أيضا االرتفاعات املطبقة على املوقع األثري واملنطقة احملمية التابعة له ،وهذا دون اإلخالل بتوجيهات املخطط التوجيهي للتهيئة
والتعمري وبشكل متكامل مع خمطط شغل األراضي.
حيتوي هذا املخطط على جمموعة من الواثئق املكتوبة 1واليت تتمثل يف:
 التقرير التقدميي:هو مبثابة تقرير حيدد فيه املناطق الواجب محايتها ،كما يربز أيضا الوضعية احلالية للقيم األثريةاليت أحدث من أجلها ،والتدابري املتخذة حلفظ املوقع األثري واستصالحه واملنطقة احملمية التابعة له.

 الئحة التنظيم :حتدد هذه الالئحة القواعد العامة الستخدام األرض واالرتفاقات ،وكذا العمليات املقررة يف إطارمحاية املوقع األثري وتسيريه واستغالله واستصالحه ،واملنطقة احملمية التابعة له ،وميكن أن تدرج يف هذه الالئحة
أيضا الئحة التنظيم اخلاص مبخطط شغل األراضي للمنطقة.
 الواثئق البيانية :تبني الشروط احملددة يف الئحة التنظيم وكذلك الشروط املتعلقة بتسيري املوقع األثري واستغاللهعلى املدى القصري والبعيد.

 امللحقات :كما ميكن أن يشرتط وثيقة أخرى هي امللحقات وهذا يف حالة وجود املوقع األثري أواملنطقة احملميةداخل منطقة عمرانية ،وهي تتكون من كل أو جزء من الواثئق البيانية والواثئق املكتوبة املطلوبة يف خمطط شغل
األراضي.
حسب ما نصت عليه املادة  18من املرسوم التنفيذي رقم  ،323/03مير خمطط محاية املواقع األثرية
واستصالحها مبراحل أساسية و هي:

 -1املادة  17من املرسوم التنفيذي رقم  ،223/03املؤرخ يف  ،2003/10/05املتضمن كيفيات إعداد خمطط محاية املواقع األثرية واملناطق احملمية التابعة هلا،اجلريدة
الرمسية  60الصادرة بتاريخ .2003/10/08
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 مرحلة التشخيص والشروع يف التدابري االستعجالية عند االقتضاء. مرحلة إعداد املخططني الطوبوغرايف واألثري واملشروع التمهيدي. -مرحلة حترير الصيغة النهائية.

 4-3خمطط محاية واستصالح القطاعات احملفوظة  :نصت املادة  43من القانون رقم  04/98املتعلق بـحماية
الرتاث الثقايف على إنشاء خمطط محاية واستصالح القطاعات احملفوظة ،كأداة قانونية مستحدثة ،حيث يعترب أداة من أدوات التعمري
اخلاصة اليت تتعلق ابجملموعات احلضرية أو الريفية ،ويعمل على حتديد القواعد العامة وارتفاقات استخدام األرض ،كما جيب أن
يتضمن اإلشارة إىل العقارات اليت ال تكون حمل هدم أو تعديل أو اليت جيب على أساسها احملافظة على العقارات واإلطار احلضري،
كما يتضمن هذا املخطط إجراءات خاصة تتعلق ابملمتلكات الثقافية العقارية املسجلة يف قائمة اجلرد اإلضايف أو يف انتظار
التصنيف ،أو املصنفة واملوجودة داخل القطاع احملفوظ ،1وهذا يف إطار توجيهات املخطط التهيئة والتعمري وهو بذلك يقوم مقام
خمطط شغل األراضي يف املنطقة احملمية.
حيتوي خمطط محاية واستصالح القطاعات احملفوظ على جمموعة من الواثئق املكتوبة و أخرى تقنية 2تتمثل :
 -التقرير التقدميي  :يربز الوضعية احلالية ملميزات القطاع احملفوظ من قيم معمارية وحضرية واجتماعية ،اليت حيدد

من أجلها القطاع احملفوظ ويبني التدابري املتخذة حلمايته واستصالحه،كما يشري التقرير إىل املخطط التوجيهي
للتهيئة والتعمري إن وجد.

 الئحة التنظيم  :يتم من خالهلا حتديد القواعد العامة الستخدام األرض واالرتفاقات ،وكذا العمليات املقررةيف إطار االستصالح،كما جيب أن يتضمن أيضا األحكام الواردة يف الئحة التنظيم املتعلقة مبخطط شغل
األراضي.

 املالحق  :تشمل املالحق الواثئق البيانية اليت تبني الشروط املنصوص عليها يف الئحة التنظيم وتربز املناطقاملتجانسة.
يعد هذا املخطط يف ثالثة مراحل:3
 مرحلة التشخيص وعند الضرورة مشروع التدابري االستعجالية ومثال ذلك وجود بناايت آيلة لالهنيار. حتليل اترخيي وتيبولوجي ومشروع متهيدي للمخطط الدائم حلفظ واستصالح القطاع احملفوظة. إعداد الصيغة النهائية ملخطط حفظ واستصالح القطاعات احملفوظة. 4-4املخطط الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام لتهيئة احلضائر الثقافية  :يعترب هذا املخطط أداة قانونية تعمل على هتيئة احلظائر الثقافية

ومحايتها يف ظل توجيهات خمطط التهيئة والتعمري وهو مبثابة البديل عن خمطط شغل األراضي اخلاصة واملنطقة املعنية إن كانت جمهزة
به.
تكلف املؤسسة العمومية ذات الطابع اإلداري واملتمثلة يف ديوان احلظرية ابلثقافية والذي يعد مبثابة السلطة املسرية هلا
إبعداد املخطط واقرتاحه على وزير الثقافة ،حبيث جيب أن يتضمن هذا املخطط ما يلي:

-1املادة  02من املرسوم التنفيذي رقم  ،324/03املؤرخ يف  ،2003/10/05املتضمن كيفيات إعداد املخطط الدائم حلفظ واستصالح القطاعات احملفوظة ،اجلريدة
الرمسية رقم  ،60الصادرة بتاريخ .2003/10/08
 -2املادة  14من املرسوم التنفيذي رقم .324/03
 -3املادة  15من املرسوم التنفيذي رقم .324/03
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 حتديد خمتلف املناطق اليت جيب محايتها. تعيني األماكن املفتوحة للزايرة. حتديد مراكز احلراسة و املراقبة و االسعاف . هتيئة الدروب واملراث املوصلة إىل األماكن املفتوحة للزايرة ووضع عالمات عليها. حتديد وسائل التبليغ و االتصال . تعيني املساحات اليت تقام عليها مواقع الزائرين.رغم أمهية هذه املخططات إال أهنا تعرف أتخرا كبريا يف إجنازها.

املطلب الثاين :املخططات البيئية الشمـولية ،وقاية حديثة البيئـة

نظرا ألمهية البيئة وترابط عناصرها و تفاعلها بشكل متكامل ،جعل من املخططات القطاعية والنوعية غري قادرة على
احتواء مشاكلها ،وتوفري احلماية الوقائية بشكل فعال القتصارها على مكون من مكوانهتا (عنصر طبيعي أو وسط بيئي) ،لذا اجته
املشرع اجلزائري حنو ضرورة محاية البيئة بشكل كامل.
تبلور هذا االجتاه من خالل تبين خمططات بيئية مشولية على املستوى املركزي (الفرع األول) أو على املستوى احمللي ( الفرع
الثاين) كوسيلة حديثة البيئة.
الفرع األول :املخططات البيئية الشمـولية املركزية

ظهر التخطيط البيئي الشمويل كأداة حديثة حلماية البيئة ،حيث أشار املشرع إىل هذا النوع من التخطيط من خالل
القانون رقم  10/03من خالل املادتني  13و 14منه ،غري أنه مت اعتماد أول خمطط بيئي مركزي من خالل املخطط الوطين
لألعمال البيئية يف ،1996مث تاله املخطط الوطين لألعمال من أجل البيئة والتنمية املستدامة يف .2001
أوال  :املخطط الوطين لألعمال من أجل البيئة

نظرا للتدهور الكبري الذي عرفته البيئة يف اجلزائر يف فرتة التسعينات خاصة بعد إنعقاد مؤمتر ريو  ،1992وعدم قدرة
املخططات االقتصادية و القطاعية والعمرانية و على احتواء مشاكلها ،وغياب سياسة بيئية واضحة ،اعتمدت السلطات العامة
املخطط الوطين لألعمال من أجل البيئة كوسيلة حديثة لتحقيق احلماية الوقائية للبيئة.
وقد تضمن هذا املخطط جمموعة من األهداف والتوجيهات اليت تتعلق ابملشاكل البيئية ،آاثرها وطرق مواجهتها ،كما مت
استحداث مفتشيات البيئة على مستوى كل والية لدعم هذا املخطط ،وبغرض تنفيذ توجيهاته حدد الربانمج الوطين للنشاطات
البيئية مرحلتني أساسيتني:
عرفت املرحلة األوىل مبرحلة " احلصيلة والتشخيص" ،واليت انطلقت سنة 1997ومت إجناز تقرير التشخيص املتعلق هبا،
وتكفل هبذه العملية جمموعة من اخلرباء وغطت جمموعة من املوضوعات ،منها تطوير اجلانب املؤسسايت والقانوين للبيئة و موضوع
الصحة والبيئة ،التلوث ،النفاايت ،التلوث اجلوي ،األضرار السمعية وموضوع حالة املوارد املائية وموضوع تدهور الرتبة الغاابت
والسهوب والتصحر والتنوع البيولوجي ،وتسيري املناطق الساحلية وموضوع الرتاث األثري والتارخيي ،وعرفت املرحلة الثانية "بتحديد
اإلسرتاتيجية الوطنية للبيئة" ،واليت انتهت يف السداسي الثاين من سنة  1999ومت إجنازها ابللجوء إىل اخلربة الدولية وانتهت بتقرير
حول حالة البيئة سنة .11998

 -1وانس حيىي ،اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر( ،رسالة دكتوراه ) ،جامعة تلمسان (اجلزائر ) ،كلية احلقوق ،السنة اجلامعية  ،2007 -2006ص.52
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اثنـيا :خمطط العمل الوطين من أجل البيئة والتنمية املستدامة:

 - 1تعريف خمطط العمل من أجل البيئة و التنمية املستدامة  :من انعـ ـ ـ ـ ـكاسات تبين مب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدأ التنمية املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتدامة يف
السياسات التنموية ،ظهور ديناميكية بيئية جديدة تعتمد على محاية البيئة بشكل شامل ابعتبارها عنصر جوهري ،حيث اعتربت
البيئة و لفرتة طويلة بعد اثنوي يف إطار التنمية ،ومل تؤخذ بشكل جدي يف املشاريع التنموية ،ويع ـ ـد ه ـ ـ ـ ـ ـذا اإلمهال السبب الرئيسي
يف ظهور اإلشكاالت البيئية اليت هتدد و بصفة مباشرة نوعية الطبيعية ،األرض وحىت نوعية احلياة نفسها.1
وأصبح من الواضح أن األسباب الرئيسية لألزمة البيئية ،تعود بشكل أساسي إىل اإلطار املؤسسايت السائد آنذاك وعالقاته
احملصورة ،مع وجود تقصري يف السياسات والربامج التنموية ،لذا عمل املشرع على إجياد حلول جديدة ترتبط ابإلصالحات
االقتصادية املؤسساتية من خالل تكريس اإلسرتاتيجية البيئية وخمطط العمل الوطين من أجل محاية البيئة والتنمية املستدامة ،والذي
جسد التفاعل بني البيئة والتنمية املستدامة.
مت اعتماد املخطط( )PNAE-DDكآلية لتحقيق احلماية الوقائية للبيئة بناءا على التقرير األول حول حالة ومستقبل البيئة سنة
 ،2000حيث سلط الضوء على حجم اإلشكاالت البيئية وعالقتها الوثيقة بعملية التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل تركيزه
على أربعة حماور أساسية ،واليت جسدت فيها بعد األهداف الوطنية لإلسرتاتيجية البيئية.2
 -2األهداف اإلسرتاتيجية ملخطط العمل من أجل البيئة و التنمية املستدامة:

سعى املخطط ( )PNAE-DDإىل حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية واليت تنطوي حتتها أهداف قصرية ومتوسطة املدى خالل
العشرية ( ،)2004-2001كما مت إنشاء أيضا خمطط األعمال ذات األولوية لتحقيق األهداف قصرية ومتوسطة املدى.
سامهت هذه املخططات بوضع إطار تشريعي وتنظيمي مرتابط ومتكامل مع وضع قانون إطار(قانون البيئة ،قانون التهيئة العمرانية)
والقوانني القطاعية ( تسيري النفاايت ،محاية الساحل ،إنشاء املدن اجلديدة وهتيئتها).
تتمثل األهداف اإلسرتاتيجية للمخطط ( )PNEA-DDفيما يلي:3
 -حتسني الظروف الصحية ونوعية احلياة:

-

حتسني طرف حصول املواطنني على خدمات التموين ،ماء الشرب وذلك ابحلرص على تسيري املورد تسريا متكامال.
حتسني اخلدمة العمومية يف جمال الصرف الصحي والتطهري والتسيري احملكم حملطات التقنية وتطوير خدمات التطهري
يف الوسط الريفي.
حتسني نوعية اهلواء يف املدن الكربى ويف املناطق الصناعية.
التقليل من إنتاج النفاايت والشروع يف تسيريها بشكل متكامل ومستدام.
تطوير التسري البيئي يف املدن وتطوير املساحات اخلضراء ومحاية الرتاث الثقايف.


احملافظة على الرأمسال الطبيعي وحتسني إنتاجية:

 -حتسني إنتاجية األراضي ،السهوب ،الغاابت.

 حتسني الزراعة املستدامة من خالل إنتاج زراعي عايل القيمة املضافة وحتسني معدل تغطية الواردات والصادرات. وضع السياسات الريفية لزايدة عدد الوظائف وضمان احلفاظ على املوارد.-Azzouz Kerdoun, »la crise écologique mondiale«, in L’Algérie face à la mondialisation, Coderia, Dakar,

2008, P 65.
- M.A.T.E , « plan national d’action pour l’environnement et développement durable (PNEA-DD)» , janvier 2002,
P 14 .
- Ibid., P 11,12.
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 زايدة الغطاء الغايب وعدد املناطق احملمية وتكييف إدارة املراعي. محاية النظم البيئية خاصة املتعلقة ابلتنوع البيولوجي. وضع اسرتاتيجية إلدارة املناطق الساحلية ومنع تدهورها. احلد من اخلسائر اإلقتصادية وحتسني القدرة التنافسية:

-

االستخدام الرشيد للموارد املائية واستخدام موارد الطاقة واملواد اخلام.
زايدة إعادة تدوير النفاايت واعتبارها مواد اثنية ،واستعادة املواد اخلام.
حتسني اإلدارة البيئية والتحكم يف تكاليف اإلنتاج والعالمات التجارية.
حتسني فعالية نشاط البناء.

-

زايدة عدد املناطق احملمية واألراضي الرطبة وجماالت التنمية املستدامة.
خفض غازات االحتباس احلراري وخاصة يف قطاع الطاقة واملواصالت.
القضاء على الغازات املستنفذة لطبقة األوزون.
احملافظة على مصادر التنوع البيولوجي.

 -محاية البيئة بشكل كامل:

 حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية ملخطط العمل من أجل البيئة و التنمية املستدامة :1و لتحقيق هذه األهداف نص املشرع اجلزائري على جمموعة من التدابري املؤسساتية و التدابري املرافقة و االستثمارات ذات
األولوية:
 -التدابري املؤسساتية  :تتميز أبمهية خاصة وتشمل جوانب متنوعة:

 إعداد ووضع القوانني ( النفاايت ،الساحل) وتكييف قوانني أخرى ( البيئة والتعمري) وتطبيق قوانني قائمة ( التحكميف الطاقة ،املاء) توضيح حقوق امللكية واستعمال املوارد الطبيعية.
 تعزيز قدرات وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة ،والدوائر الوزارية القطاعية والوكاالت البيئية واملدن والبلدايت واملؤسسات وغريذلك من األعوان اإلجتماعية واالقتصاديني على ختطيط وتسيري برامج أعمال بيئية ،ويف هذا اإلطار تنفيذ برامج
للتكوين يف املهن اخلاصة ابلبيئة.
 تكييف األسعار املعمول هبا ( املاء ،النفاايت) وتنفيذ أدوات اقتصادية يف تسيري البيئة (جباية بيئية ومؤسسات ماليةعلى غرار صندوق البيئة وإزالة التلوث).

 التدابري املرافقة  :تشتمل التدابري املرافقة على محالت التوعية و التثقيف البيئي ،وصياغة إطار تسامهي إلشراكالسكان احملليني وغريهم من الشركاء اآلخرين يف التسيري املتكامل للموارد املائية واملوارد الطبيعية وتنمية دور املنظمات
غري احلكومية ،ومشاركة املرأة وأتسيس آلية دائمة للتنسيق بني القطاعات وهذا لتنفيذ املخطط الوطين لألعمال من أجل البيئة
والتنمية املستدامة ومتابعته وتقييمه.
 االستثمارات ذات األولوية  :مت خلق استثمارات هادفة ابملوازي مع هذه التدابري سواءا على املدى البعيد(  10سنوات) أو على املدى القصري واملتوسط (  )5-3سنوات.

- M.A.T.E , « plan national d’action pour l’environnement et développement durable, op.cit, P 13.
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و ما يالحظ أن أي هدف اسرتاتيجي للمخطط ( )PNAE-DDتندرج حتته أهداف قصرية املدى وتوضع التدابري
املؤسساتية والتدابري املرافقة لتحقيقها كماحيددله أيضا الدعم املايل الالزم.
الفرع الثاين :املخططات البيئية الشمـولية احمللية

تعترب أدوات التهيئة والتعمري أوىل أدوات التخطيط البيئي ،غري أن قصورها يف حتقيق احلماية الوقائية للبيئة وشكل كامل
جعل املشروع يفكر يف خمططات بيئية حملية متخصصة متثلت يف :امليثاق البلدي حول البيئة والتنمية املستدامة وخطة العمل من أجل
البيئة والتنمية املستدامة ( األجندة .)21
أوال  :امليثاق البلدي حول البيئة والتنمية املستدامة (:)2004-2001

يف إطار فتح النقاش الوطين حول حالة ومستقبل البيئة ،طالبت وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة البلدايت إبعداد امليثاق
البلدي حول البيئة والتنمية املستدامة كوثيقة ،حتدد خطة العمل للمحافظة على البيئة حمليا وبشكل مستدام ،وهذا متاشيا مع خمطط
االنتعاش االقتصادي.12004 -2001 :
حيث مشـل امليثاق على  03أقسام و هي:
 -القسم األول :التصريح العام تضمن مجلة من املبادئ األخالقية اليت جيب على املنتخب التحلي هبا نذكر منها:

 الوعي ابملسؤولية اجلماعية حلماية البيئة. ضرورة احملافظة على املوارد الطبيعية من أجل حتقيق التنمية املستدامة. إشراك مجيع الفاعلني مع إدارات ومجعيات يف احلفاظ على البيئة. اإللتزام بعدم نقل املشاكل البيئية لألجيال القادمة. االلتزام بتنفيذ برانمج لإلعالم والرتبية حول محاية البيئة والتنمية املستدامة لصاحل املنتخبني احملليني وأعوان اإلداراتاحمللية ،وعموم املواطنني وإشراك اجملتمع املدين يف تسيري البيئة.

 القسم الثاين:خطة عمل من أجل البيئة والتنمية املستدامة(األجندة  :)21مشلت األجندة  21جمموعة من التصوراتوالتنبؤات اليت تعد أرضية لبناء السياسات احمللية البيئية.

 القسم الثالث :املؤشرات اخلاصة بتقييم البيئة :تقوم البلدية جبرد وإحصاء جملموعة من البياانت وتقييمها خالل الفرتة 2004/2001وختصيص عائدات مالية لكل برانمج مفتوح للتدخل على املستوى احمللي غري أن املشرع اجلزائري مل يبني الطريقة
وال املعايري ،فهذا النظام يطرح مجلة من التساؤالت ،ويثري الغموض من خالل كيفية متويله وطريقة إجنازه ورقابته وهذه اإلشكاالت
حتكمها العالقة بني اهليئات احمللية واملركزية بشأن محاية البيئة.

اثنيا :خطة العمل من أجل البيئة والتنمية املستدامة ( األجندة : )21

تشكل األجندة  21أيضا وسيلة للتخطيط احمللي اليت جتسد مبدأ التنمية املستدامة ،وهي هتدف إىل حتسني البيئة وتعاجل
املشاكل الكربى اخلاصة بكل بلدية مع مراعاة اخلصوصية ،فهي تعد مبثابة برانمج عمل يتم مبوجبها حتقيق جمموعة من األهداف
البيئية مع توفري الوسائل القانونية الالزمة لذلك ،و هذا يف إطار ضمان تنمية مستدامة للبلدايت.
تعتمد األجندة على التصور و التنبؤ ابملستقبل فيما خيص العمل البيئي وتعمل على حتقيق األهداف التالية:

 - 1تقرير وزارة الداخلية حلماية البيئة " ،املهام اجلديدة للجماعات احمللية ،مركز التوثيق و االعالم اخلاص ابملنتخبني"  ،بدون اتريخ ،اجلزائر  ،ص ،13-10
يف حممد ملسخ  ،املرجع السابق ،ص .153
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-

حتسني الوضع البيئي وضمان تنمية مستدامة.
إثراء أسلوب التسيري احمللي من خالل املشاركة واملشاورة مع الشركاء الفاعلني واجملتمع املدين.
تبين اجلماعات احمللية املتجانسة طبيعيا برانجما مشرتكا من خالل آليات التعاون.
ضمان التسيري املستدام للموارد الطبيعية والبيولوجلية.
هتيئة املناطق الصناعية ومناطق التوسع السياحي واملناطق احملمية واملواقع األثرية والثقافية والتارخيية وتسيريها...إخل .
مشاركة البلدية يف برانمج التكوين والتعليم البيئي.
احملافظة على األراضي الفالحية.

اثلثا :الطبيعة القانونية للمخططات البيئية احمللية :

أقر املشرع اجلزائري من خالل القانون رقم  10/03املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة ،بضرورة تكريس
التخطيط البيئي املتخصص كضرورة حتمية لفشل خمططات التهيئة والتعمري يف محاية البيئة بشكل شامل ،غري أن اإلشكال الذي
يطرح هو مدى متتع املخططات البيئية احمللية املتخصصة ابلقوة القانونية مقارنة أبدوات التهيئة والتعمري ،و اليت تتحول مبجرد املصادقة
عليها إىل قرارات إدارية ،فبالرجوع إىل املخططات البيئية احمللية املتخصصة جند أهنا مل تصدر مبوجب قانون أو مرسوم تنفيذي ،بل
جاءت نتيجة لنقاش عام بوزارة البيئة وهتيئة اإلقليم ،وهنا يطرح تساؤل حول القيمة القانونية اليت تتمتع هبا ،حيث أنه ال ميكن
اإلدعاء هبا أما الغري وأمام القضاء نظرا لعدم إلزاميتها ،فهي ذات طابع أخالقي ومعنوي تقوم على حتسيس اجلماعات احمللية بضرورة
احملافظة على البيئة وال تفرض عليها أعباء أو إلتزامات قانونية.1
أما من الناحية الواقعية ،فرغم أن ،املشرع اجلزائري كرس امليثاق البلدي للفرتة املتدة بني سنيت  2004-2001كمرجع
رئيسي و أساسي حلماية البيئة احمللية ،إال أنه مل يتم االستمرار يف تطبيقيه بسبب عدم توفر اآلليات القانونية والعملية الكافية على
مستوى البلدايت ،حيث كان فرق كبري بني اجلانب النظري و اجلانب التطبيقي.
يف األخري ،يتضح أنه جيب إعادة النظر يف الطريقة اليت اعتمدت هبا املخططات البيئية احمللية ،من خالل حتضري جلان
عمل متعددة القطاعات ،وإشراك فعال لكل الشركاء ،مع بيان النظام القانوين هلذه التوجيهات اليت تتمخض عن عمل هذه اللجان،
إىل جانب التوجيهات األخرى اجملسدة يف خمتلف أدوات التخطيط العمرانية والقطاعية احمللية ،من أجل القضاء على كل تعارض
أو تضارب يف األهداف والوسائل اليت تتضمنها واثئق التخطيط احمللية. 2
ما ميكن القول يف األخري أن املخططات البيئية مبختلف أنواعها هلا دور يف وقاية البيئة من خماطر التعمري من خالل
تقدمي التوجيهات الالزمة واحللول االستباقية ،ابعتبارها واثئق مرجعية تقدم التوجيهات الالزمة للتحكم يف األنشطة العمرانية مبا يتوافق
مع مقتضيات محاية البيئية ،إالا أن هذا الدور يتطلب استكماله ابلدور البيئي لوسائل وسائل الضبط اإلداري البيئي السيما الرخص
العمرانية.

 -1حممد ملسخ ،املرجع السابق ،ص .115
 -2وانس حيىي ،املرجع السابق ،ص .65
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الـفصـل الثـانـي
الوسائل القانونية
للضبط اإلداري البيئي
يف جمال التعمري

لتحقيق احلماية الوقائية للبيئة تربز أمهية أسلوب املخططات البيئية كوسائل قانونية للتحكم يف حركة التعمري واحلد من
اآلاثر السلبية للتنمية العمرانية ،ابعتبارها قواعد تنظيمية تصورية هتدف إىل حتقيق االستغالل املوجه واملنظم للموارد الطبيعية يف
احلاضر ،والتنبؤ واستشراف احللول اإلستباقية يف املستقبل ،واستكماال هلذا الدور ،كرس املشرع اجلزائري الوسائل القانونية للضبط
اإلداري اخلاص 1ابلبناء والتعمري ،الذي يعترب جمال من جماالت الضبط اإلداري البيئي ،حبيث تعترب وسائل عملية متكن من تنفيذ
التصورات و التوجهات اليت حتملها املخططات البيئية مبختلف أشكاهلا ،و هبذا تشكل هذه األخرية إطارا مرجعي هلا.
تعمل الوسائل القانونية للضبط اإلداري البيئي على جتسيد التدخل احلقيقي يف اجملال العمراين من خالل ممارسة الرقابة
املباشرة على أعمال التهيئة والتعمري ،وفرض القيود و الضوابط على حرايت األفراد و إخضاعها إىل القواعد اليت هتدف إىل محاية
البيئة.
فالضبط اإلداري البيئي عموما هو الضبط اإلداري اخلاص الذي يستهدف إىل محاية البيئة أو أحد عناصرها ،2وهبذا
فهو ميثل وظيفة من وظائف اإلدارة اليت تقوم ابختاذ إجراءات وإصدار قرارات ( تنظيمية ،فردية ) ،وقائية تنظم مبوجبها ممارسة
احلرايت هبدف محاية النظام العام البيئي يف اجملتمع يف حاالت وشروط معينة ،3أو هو تلك القواعد اإلجرائية الصادرة مبوجب
القرارات اليت تقتضيها ضرورة احملافظة على النظام العام مبختلف عناصره بتقييد أمناط سلوك األفراد املؤثرة على البيئة. 4
وهبذا فإن البيئة تعترب أحد األهداف السامية حلماية النظام العام أاي كانت مدلوالته ،فحماية البيئة من التلوث ومكافحة
االعتداء على اهلواء واملاء والرتبة يؤدي إىل احملافظة على األمن العام والصحة العامة واحملافظة على الصحة النفسية ،و توقي أضرار
التلوث السمعي حيقق السكينة ،وهكذا تتحقق أهداف الضبط اإلداري يف احملافظة على البيئة.5
ويف جمال التهيئة و التعمري يسعى الضبط اإلداري البيئي إىل حتقيق املوازنة بني املصلحة البيئية و املصلحة العمرانية من
خالل ضبط النشاط العمراين لألشخاص وفقا ملقتضيات محاية البيئة ،6وهذا مبوجب الوسائل القانونية اليت تتنوع بني الرتخيص،
احلظر ،اإللزام ،الدراسات التقنية ،فضال عن الدور البيئي للمجتمع املدين.
حيث يتم التطرق أوال إىل احلماية الوقائية للبيئة من خالل الرخص العمرانية ( املبحث األول ) ابعتبارها منوذج عن

الرتخيص ،مث إىل الضماانت القانونية ملمارسة سلطة الضبط اإلداري البيئي يف جمال التعمري ( املبحث الثاين ).

 -1يقصد ابلضبط اإلداري اخلاص "حتديد نوع من أنواع النشاط الفردي و إخضاعه لسلطة إدارية معينة مبوجب قانون يبني هذه السلطة و حدودها و أغراضها"،

محدي أمحد القبيالت ،القانون اإلداري :ماهية القانون اإلداري ،التنظيم اإلداري ،النشاط اإلداري ،اجلزء األول ،ط  ،1دار وائل للنشر ،عمان(األردن)،

 ،2008ص.217
فهو يتشكل من جمموع االختصاصات اليت ممتنح لسلطات إدارية  ،متارسها هذه األخرية يف نشاط حمدد من أنواع نشاطات األشخاص ،اهلدف منه هو بصفة عامة

احلفاظ على النظام العمومي ،و قد يتعلق َّإما بنشاط معني و َّإما بفئة من األشخاص ،و إما مبكان معني ،انصر لباد ،الوجيز يف القانون اإلداري ،ط ،2

منشورات لباد ،سطيف (اجلزائر) ،2007 ،ص.155

 -2نواف كنعان "،دور الضبط اإلداري يف محاية البيئة :دراسة تطبيقية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة" ،جملة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية و اإلسالمية ،اجمللد
الثالث ،العدد األول ،فرباير  ،2006ص.83
 -3امساعيل جنم الدين زنكة ،املرجع السابق ،ص.261

 -4ابتسام سعيد امللكاوي ،جرمية تلويث البيئة :دراسة مقارنة ،ط ،1دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان( ،األردن) ،2008 ،ص.115
 -5حممد خان مجال رستم ،التنظيم القانوين للبيئة يف العامل ،ط ،1منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت( ،لبنان) ،2006 ،ص.21

 -6ما يزيد من أمهية الضبط اإلداري يف محاية البيئة هو الطابع الوقائي الذي يتمتع به ،فالقرارات املتخذة يف جمال الضبط اإلداري هلا الصفة الوقائية أي أهنا هتدف
إىل منع وقوع االضطراابت ابختاذ مسبقا لإلجراءات الضرورية أي قبل اإلخالل ابلنظام العمومي ،انصر لباد ،املرجع نفسه.
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املبحث األول :احلماية الوقائية للبيئة من خالل الرخص العمرانية
أدرك املشرع اجلزائري أمهية التوازن بني مقتضيات التهيئة العمرانية وضرورة محاية البيئة واحملافظة عليها ،واليت ترتبط ارتباطا
وثيقا ابحلقوق واحلرايت األساسية ،فرغم أن اإلنسان حر يف التصرف مبلكيته العقارية،إالا أن حتمية حتقيق املصلحة العامة البيئية
وضمان توازهنا مع املصلحة اخلاصة العمرانية فرض على املشرع اجلزائري ضرورة إتباع نظام الرخص والشهادات اإلدارية كوسيلة
ملراقبة النشاط العمراين لكل شخص ،وفرض بعض االلتزامات والقيود على حرايت األفراد خاصة يف جمال البناء ،حيث أن الضامن
األساسي الحرتام قواعد العمران هو أن تستند أعمال البناء إىل تراخيص إدارية متكن األفراد من تلبية حاجياهتم املختلفة من البناء
مع احملافظة يف نفس الوقت ذاته على مقتضيات محاية البيئة واالستغالل العقالين للعقار ،1وتمشكل الرخص العمرانية 2اليت تتمثل
أساسا يف رخصة البناء ،رخصة التجزئة و رخصة اهلدم الوسائل القانونية الكفيلة حبقيق احلماية الوقائية للبيئة من خماطر التعمري
الفردي ابعتبارها قرارات إدارية فردية تصدرها اإلدارة العمومية ،و تعد رخصة البناء أمهها لذا يتم التطرق إليها بنوع من التفصيل
يف (املطلب األول) ،يف حني يتم التطرق إال رخصيت التجزئة و اهلدم يف (مطلب ثـان).
املطلب األول :احلماية الوقائية للبيئة من خالل رخصة البناء

سعى املشرع اجلزائري من خالل القانون رقم  ،29/90إىل سد الفراغ القانوين من خالل تكريسه للعالقة املوجودة بني
عملية التهيئة ومحاية البيئة ،ابعتبار أن القواعد العمرانية هتدف إىل استغالل اجملاالت واألوساط الطبيعية اليت يسعى قانون البيئة
إىل محايتها ،حيث يظهر فيه املزج قواي بني قواعد العمران وقواعد محاية البيئة ،3واليت نصت على ضرورة املوازنة بني التعمري من
جهة وبني السكن والفالحة والصناعة من جهة أخرى ،دون اإلضرار ابلبيئة الطبيعية والرتاث الثقايف والتارخيي ،ومتثل رخصة البناء
التجسيد الفعلي هلذه القواعد ابعتبارها إحدى رخص الضبط اإلداري ،4اليت يتم من خالهلا فرض الرقابة املسبقة على أشغال البناء
وضمان توافقها مع متطلبات محاية البيئة ،وقبل حتديد الدور الوقائي البيئي لرخصة البناء (الفرع الثاين) ،البد من التطرق أوال إىل

اإلطار النظري اخلاص هبا (الفرع األول).

الفرع األول :اإلطار النظري لرخصة البناء

تعترب رخصة البناء الوسيلة القانونية اليت تسمح للسلطات اإلدارية املختصة بتنظيم حركة التعمري الفردي وجتنب البناء
العشوائي ،وخلق انسجام يف اتساع العمران وأتمني التناسق بني خمتلف التجمعات العمرانية مع احلفاظ على الطابع املعماري
و هذا من خالل تقييد حق امللكية واحلقوق املتفرعة عنه وإخضاعها للرقابة املسبقة ،خاصة حق االستعمال ،حيث تعترب أعمال
البناء إحدى صوره ،وقد تدخلت أغلب التشريعات يف العامل لفرض احرتام قواعد التعمري ،وفرضت على كل من يرغب يف إنشاء
مبىن جديد أو القيام برتميم وتدعيم مبىن وحتديثه أو تعديله أو توسيعه استخراج رخصة البناء ،ويستوي يف ذلك األشخاص
 -1الزين عزري ،القرارات العمرانية الفردية وطرق الطعن فيها :دراسة يف التشريع اجلزائري مدعمة أبحدث قرارات جملس الدولة ،دار الفجر للنشر والتوزيع،
القاهرة ،2005 ،ص.90
 - 2مت استثناء الشهادات العمرانية اخلاصة ابلرقابة السابقة من الدراسة و اليت تتمثل يف شهادة التعمري ،شهادة التقسيم ،ألهنا ال تعترب من وسائل الضبط اإلداري
البيئي ،حيث أن شهادة التعمري هتدف إىل حتديد احلقوق العمرانية ال إىل ضبط طريقة ممارستها و ابلتايل هلا دور إعالمي أكثر  ،يف حني تقتصر رقابة شهادة
التقسيم على العقارات املبنية فقط ،و ابلتايل ترتبط ابجلانب العقاري أكثر .
3
- Ahmed Reddaf, « planification urbain et la protection de l’environnement », IDARA, E.N.A N°02, Alger,
1998, P143.

4

 طبقا للمعيار املوضوعي،يعرف الضبط اإلداري أبنه "النشاط الذي بواسطته حتقق السلطات اإلدارية هدف الوظيفة اإلدارية املتمثلة يف احملافظة على النظامالعمومي" ،انصر لباد ،املرجع السابق ،ص  153أو هو "كل األعمال و اإلجراءات و األساليب القانونية املادية و الفنية اليت تقوم هبا السلطات اإلدارية
املختصة ،و ذلك هبدف احملافظة على النظام العام بطريقة وقائية يف نطاق النظام القانوين للحرايت و احلقوق السائدة يف الدولة" ،عمار عوابدي،القانون

اإلداري :النشاط اإلداري ،ج  ، 2د.م.ج ،بن عكنون (اجلزائر العاصمة )  ، 2000 ،ص.15
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الطبيعية أو املعنوية وكل مصاحل الدولة العامة واخلاصة ،فالكل أمام رخصة البناء سواء بدون تفرقة بني فرد أو مصلحة حكومية،
وهو ما نص عليه املشرع اجلزائري صراحة مبوجب املادة  50من القانون رقم  ،29 /90حيث ربط احلق يف البناء ابالحرتام الصارم
لألحكام التنظيم املتعلقة ابستعمال األرض مهما كان املستفيد من هذا البناء ،1فرخصة البناء إجراء ضروري للرقابة املسبقة حلركة
البناء العمراين ،مما يستجوب حتديد مفهومها وجمال تطبيقها.
أوال :مفهوم رخصة البناء

 -1تعريف رخصة البناء :من استقراء النصوص القانونية املتعلقة ابلتعمري يتبني أن املشرع اجلزائري مل يتطرق إىل تعريف

رخصة البناء ،وإمنا اكتفى بتحديد نطاق تطبيقها من خالل نص املادة  52من القانون رقم  29 /90املتعلق ابلتهيئة والتعمري،
املعدل واملتمم ،و املادة  33من املرسوم التنفيذي رقم  ،2176 /91ليفتح اجملال أمام الفقه الذي أود عدة تعاريف لرخصة البناء،
نذكر منها ،رخصة البناء هي "القرار اإلداري الصادر عن سلطة خمتصة قانوان ،متنح مبقتضاها للشخص احلق يف البناء مبعناه الواسع
طبقا لقانون العمران ،3أو هي" اإلذن أو القرار اخلطي الذي جييز لصاحبه املباشرة بتنفيذ أشغال وتشييد أو حتويل أو ترميم أو
جتديد األبنية" ،4كما تعرف أيضا أبهنا "قرار إداري يهدف إىل ترخيص بعض العمليات اليت يتم التحقق من مطابقتها للقواعد
القانونية ،فرخصة البناء من الناحية النظرية ترخص البناءات بناءا على قواعد التعمري" ،5أو هي "رخصة متنحها السلطة اإلدارية
إلقامة بناء جديد ،أو تغيري بناء موجود" 6أو هي "القرار اإلداري الذي تصدره اجلهة املختصة بتنظيم املبادئ ،أتذن فيه إبجراء
معني يتعلق ابملبىن الذي يصدر بشأنه" ،7و يرى الدكتور عزري الزين أن التعريف ينبغي أن يكون انطالقا من حتديد خصائص
املعرف ،وبناء عليه ،عرف رخصة البناء على أهنا ":القرار اإلداري الصادر من سلطة خمتصة قانوان متنح مبقتضاه احلق للشخص
َ
(طبيعيا أو معنواي) إبقامة بناء جديد أو تغيري بناء قائم قبل البدء يف أعمال البناء اليت جيب أن حترتم قواعد قانون العمران". 8
من خالل هذه التعاريف يتضح أن رخصة البناء هي قرار إداري انفرادي صادر عن السلطة اإلدارية املختصة ،يتم مبوجبه
إنشاء احلق يف البناء للشخص املعين (الطبيعي أو معنوي) ،و الذي يتمثل يف إقامة بناء جديد أو تغيري بناء قائم وهذا يف إطار
احرتام القواعد والتنظيمات العمرانية.
غري أن البعض يرى أن رخصة البناء ال تنشئ حقا إبقامة البناء ،والذي يتحقق مبجرد امتالك العقار ،وإمنا متنح لطالبها
الرتخيص ملمارسة احلق ،فهي وسيلة إلجراء الرقابة السابقة على األشغال والتحقق من مشروعيتها وعدم خمالفتها ومطابقتها
للمواصفات.9
 -1الزين عزري ،املرجع السابق ،ص.09
 -2املرسوم التنفيذي رقم  ،176 /91املؤرخ يف  ، 1991 /05 /28املتعلق بتحديد كيفيات حتضري شهادة التعمري ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء
و رخصة اهلرم ،وتسليم ذلك  ،اجلريدة الرمسية رقم  ،26الصادرة بتاريخ .1991 /06 /01
 -3حممد الصغري بعلي" ،تسليم رخصة البناء يف القانون اجلزائري" ،جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية ،جامعة تبسة ،كلية احلقوق ،العدد  ،01مارس ،2007
ص.18
 -4نزي ـ ـ ـ ــه نعيم شالال ،دعاوى رخص البناء ،ط ،1منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت (لبنان) ،2006 ،ص.36

- J-B.Auby, H-P.Marquet, droit de l’urbanisme et de la construction,5è𝑚𝑒 édition, Montchrestien, Paris,

5

P P 406, 407.

- H. Jacquot, F. Priet, droit de l’urbanisme, 5è𝑚𝑒 édition, Dalloz,Paris, 2004, P 651.
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 -7عبد الناصر توفيق العطار ،تشريعات تنظيم املباين ومسؤولية املهندس واملقاول ،مطبعة السعادة ،القاهرة ،1972 ،ص.249
 -8الزين عزري ،املرجع نفسه ،ص.12

 -9عايدة ديرم ،الرقابة اإلدارية على أشغال التهيئة والتعمري يف التشريع اجلزائري :دراسة مدعمة ابلنصوص القانونية واالجتهادات الفضائية ،ط ،1دار قانة
للنشر والتوزيع ،ابتنة (اجلزائر) ،2011 ،ص.63
64

 -2الطبيعة القانونية لرخصة البناء :رغم تعدد التعاريف الفقهية لرخصة البناء إال أهنا تتفق حول ضرورة أن تشتمل
على اخلصائص ذاهتا اليت يتميز هبا القرار اإلداري 1ابعتبارها تصرف قانوين صادر عن اإلرادة املنفردة للسلطة املختصة ،هتدف
إىل إحداث آاثر قانونية ،و تتمثل هذه اخلصائص يف:
 1-2رخصة البناء قرار إداري صادر من سلطة خمتصة :ابعتبار أن رخصة البناء عبارة عن تصرف قانوين صادر

عن جهة إدارية منحها القانون سلطة اإلصدار طبقا لشروط وإجراءات 2قانونية شكلية وموضوعية ،فإن كثريا ما تثور نزاعات حول
عدم شرعية األعمال بشأن البناء بسبب عدم احرتام اإلدارة للشكلية الالزمة يف قراراهتا مما جيعل مصلحة املستفيد من الرخصة
مهددة ،3أو صدورها من جهة إدارية غري خمتصة ،فطبقا لنص املادة  65من القانون رقم  29/90املتعلق ابلتهيئة والتعمري،
املعدل واملتمم يعود اختصاص منح رخصة البناء لرئيس اجمللس الشعيب البلدي وهو ما أكدته املادة  95من القانون رقم 10/11
املتعلق ابلبلدية ،أو من اختصاص الوايل أو الوزير املكلف ابلتهيئة ،4وحسب نص املادة  66من القانون رقم  29 /90تتمثل
احلاالت اليت تعترب من اختصاص الوايل يف:
 البناايت واملنشآت املنجزة حلساب الوالية وهياكلها العمومية. اقتطاعات األرض والبناايت الواقعة يف املناطق املشار إليها يف املواد من  44إىل 49من القانون رقم .29/90 2-2رخصة البناء قرار إداري قبلي :متثل رخصة البناء إجراء حتمي إلجراء الرقابة السابقة من قبل السلطة

املختصة على احرتام القواعد العامة املتعلقة ابلتهيئة والتعمري ،كما تعترب الرخصة الوحيدة اليت ممتكن من مراقبة عدة قطاعات
كالقطاع البيئي ،ففرض الرخصة قبل البناء يكون من أجل أن ال يفتح اجملال لألفراد إلقامة أبنية دون رخص ووضع اإلدارة أما أمر
واقع إلجبارها على منح تراخيص بعد ذلك ،إذ أن ضمان احرتام قواعد العمران من خالل رخصة البناء يكون بعد املرور
إبجراءات ممتكن اإلدارة من القيام بدراسة تنظيمية وفنية للبناء املزمع إقامته وليس بعد إقامته.5
 -3-2رخصة البناء قرار إداري يتضمن إقامة بناء جديد أو تغيري بناء قائم  :جيب أن يشتمل القرار القاضي مينح

رخصة البناء على إنشاء بناايت جديدة وكذلك عمليات التغيري والتحسني يف البناءات القائمة ،ولتجنب اإلشكاالت القانونية يقع
على عاتق املشرع اجلزائري حتديد أعمال البناء املعنية برخصة البناء ،فحسب املادة  52من الق ـانـ ـ ـون رقم  29/90يتعلق األمر
بتشييد البناايت اجلديدة ،متديد البناايت القائمة ،تغيري البناء الذي ميس احليطان الضخمة أو الواجهات املفضية على املساحات
6
العمومية ،التدعيم و التسييج ،وقد كانت أعمال البناء طبقا لقانون التهيئة والتعمري السابق واملتمثل يف القانون رقم 02 /82
تتمثل يف كل بناء أاي كان ختصيصه ،أشغال تغيري الواجهة ،الزايدات يف العلو ،أشغال التغيري يف التوزيع اخلارجي.
 -1يعترب القرار اإلداري عمل قانوين صادر بصفة انفرادية من سلطة إدارية ،اهلدف منه هو إنشاء ابلنسبة للغري حقوق و التزامات ،ويشرتط أن يشتمل على ثالثة
شروط أو عناصر ،و هي أن يصدر عن سلطة خمتصة إدارية ،أن يكون عمال قانونيا  ،أن تكون له قيمة القرار التنفيذي .انصر لباد ،املرجع السابق،
ص ص 246،247
 -2عمار بوضياف" ،منازعات التعمري يف القانون اجلزائري :رخصة اهلدم والبناء" ،جملة الفقه والقانون ،جملة شهرية الكرتونية ،العدد ،01جانفي  ،2013اململكة
املغربية ،ص .3اتريخ االطالع .2014/02/02

[https://sites.google.com/site/marocsitta/-888/mnazataltmyrfyalqanwnaljzayry-rkhstealbnawalhdmalastadhaldktwrmarbwdyafryysalmjlsallmyjamtetbste].

 -3الزين عزري ،املرجع السابق ،ص.12
 -4املادة  42من املرسوم التنفيذي رقم .176 /91
 -5الزين عزري ،املرجع نفسه ،ص. 13
 -6القانون رقم  ،02/82املؤرخ يف ،1982/02/06يتعلق برخصة البناء ورخصة جتزئة األراضي للبناء ،اجلريدة الرسـمية رقم  ،06الصــادرة بتاريخ
(.1982/02/09ملغى)
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اثنيا :نطاق تطبيق رخصة البناء
تتم دراسة نطاق تطبيق رخصة البناء من الناحية املوضوعية من خالل حتديد األشغال موضوع رخصة البناء ،ومن الناحية
املكانية من خالل حتديد املناطق اليت يتطلب األمر صدورها.
 -1النطاق املوضوعي لرخصة البناء:

 1 -1األعمال اخلاضعة لرخصة البناء :حدد املشرع اجلزائري األعمال اخلاصة لرخصة البناء من خالل نص املادة

 52من القانون رقم  ،29 /90وكذلك املادة  33من املرسوم التنفيذي رقم  ،176/91املعدل واملتمم واليت تتمثل يف:

 -1-1-1إنشاء املباين :يمقصد ابإلنشاء ،اإلحداث واإلجياد ،فإنشاء املباين يعين استحداثها وإجيادها من العدم
للشروع مث البدء يف إقامتها ألول مرة ،1وقد معَرف البناء أبنه "جمموعة من املواد أاي كان نوعها جبسا أو جريا أو حديدا أوكل هذا
معا ،أو شيئا غري هذا شيدته يد اإلنسان لتتصل ابألرض اتصال قرار ،ويستوي أن يكون البناء معدا لسكن إنسان أو إليداع
أشياء ،فاملخازن تعترب بناء ،بل قد يكون البناء معدا لشيء من ذلك ،فاحلائط املقام بني حدين بناء ،والعمد التذكارية وما إليها
من متاثيل مبنية على سطح األرض بناء ،وكذلك القناطر واخلزاانت والسدود واجلسور وكل ما شيد يف ابطن األرض بناء "،2
وهذا ما أشار إليه املشرع اجلزائري من خالل نص املادة  02من القانون رقم  315/08اليت عرفت البناء أبنه"كل بناية أو منشأة
يوجه استعماهلا للسكن أو التجهيز أو النشاط التجاري أو اإلنتاج الصناعي و التقليدي أو اإلنتاج الفالحي أو اخلدمات"وهو
بذلك ركز على أغراض و أهداف البناء ،يف حني أنه يف املادة  03من القانون رقم  04/11ينظم نشاط الرتقية العقارية عرف
البناء من زاوية النطاق املوضوعي حيث اعترب البناء أبنه " هو كل تشييد بناية و/أو جمموعة ذات االستعمال السكين أو التجاري
أو احلريف أو املهين " ،عموما و طبقا للمفهوم العمراين ،يشرتط يف البناء أن يكون كل إنشاء يتكون من مواد متماسكة يتم
بتدخل إرادة اإلنسان ويكون متصل ابألرض اتصال قرار دون األخذ بعني االعتبار ال نوعه وال حجمه وال الغرض منه.
 أن يتكون البناء من مواد متماسكة :يشرتط لتمييز البناء املقصود هنا عن غريه من األشكال واهلياكل أن ينشأ

من مواد متماسكة مهما كان نوعها طوب أمحر أو حجارة بيضاء أو اإلمسنت املسلح أو كل هذه معا ،إذ هذه املواد قبل إقامة
البناء هبا ما هي إال منقوالت وال تصبح من العقارات إال إذا شيدت مبواد البناء املتماسكة فاندجمت يف األرض وأصبحت اثبتة
مستقرة فال ميكن حتريكها أو نقلها إال إذا مهدمت.4


تدخل اإلنسان يف اإلنشاء :يشرتط يف أن يكون لإلنسان دور فعال يف إنشائه وتشكيله وهذا مهما بلغت

الوسائل أو األدوات املستخدمة درجة من التطور ،وهبذا ال يعد من قبيل البناء ما يتم تشييده بفعل العوامل أو الظواهر الطبيعية
املختلفة.


اتصال البناء ابألرض اتصال قرار :ويقصد بذلك أن يكون البناء مثبت ومندمج يف األرض ومتصل اتصال قرار

و أي إحداث تغيري عليه أو نقله يسبب حتما أضرار تلحق به.
انطالقا مما سبق ،فإن كل بناء يتوفر على هذه العناصر الثالث يستوجب إصدار رخصة البناء قبل البدء يف األشغال ،وقد
وسعت املادة  11من القانون رقم  ،15 /08من نطاق اإلنشاء ليشمل إجناز بنايه أو عدة بناايت على شكل حصص.
 -1الزين عزري ،املرجع السابق ،ص.16

 -2حامد الشريف ،جناايت املباين ،دار املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية ( ،القاهرة)  ، 2008 ،ص .73
 -3القانون رقم  ،15/08املؤرخ يف  ،2008/07/20حيدد قواعد مطابقة البناايت و إمتام إجنازها ،اجلريدة الرمسية رقم  ،44الصادرة بتاريخ .2008/08/03

 -4عبد الرزاق أمحد السنهوري ،الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد :حق امللكية مع شرح األشياء واألموال ،ج ، 8الطبعة الثالثة اجلديدة ،منشورات احلليب
احلقوقية ،بريوت ( ،لبنان)  ،2000 ،ص. 24
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 -1-1-2متديد البناايت املوجودة :نصت املادة  52من القانون رقم  29 /90على متديد البناايت املوجودة
كأحد األعمال املوجهة لرخصة البناء ،غري أن املشرع اجلزائري مل حيدد املقصود هبذه العبارة ،فهل يقصد به التمديد األفقي أو ما

يسمى "التوسيع" والذي يشمل الزايدة يف مساحة أو حجم البناء دون تعليته أو التمديد العمومي وهي "التعلية" ،ويقصد هبا
االرتفاع ابملبىن القائم إىل أكثر من االرتفاع املرخص به ،أو زايدة عدد طوابق املبىن إىل أكثر من العدد طوابق املبىن إىل أكثر من
العدد الوارد ابلرتخيص ،1ويرى البعض أنه يشمل التوسيع والتعلية معا ،2إال أن األستاذ عزري الزين يرى أبن املقصود ابلتمديد هو
التوسعة دون غريها ألن املشرع اجلزائري أشار إىل التعلية يف إطار عمل آخر وهو تغيري البناء الذي ميس احليطان ،كما أن هذا
التغيري ليس من الضروري أن يرتتب عليه توسعة ،3غري أنه من الناحية العملية تتم مباشرة أشغال التوسيع الداخلي دون احلصول
على رخصة البناء كضم غرفتني مثال ،مما قد يؤثر على أسس البناء والتصميمات األولية اليت متت بناءا على دراسات سابقة،
فاألمر يتطلب إضافة إىل رخصة البناء ،واليت تعترب إجراء غري كاف ،تدخل املشرع لفرض رقابة أكثر جدية.4
 -1-1-3تغيري البناء :طبقا لنص املادة  52من القانون رقم  ،29 /90يشمل تغيري البناء احليطان الضخمة

والواجهات اخلارجية للمبىن ،واليت تفضي إىل ساحات عمومية دون الداخلية منها وهي ما يسمى بتعلية املبىن أو تعديل الواجهة
اخلارجية ،واليت تكون حمل تعديل بشكل مغاير ملا حدد يف رخصة البناء مما يتطلب إصدار رخصة جديدة نظرا ملا تتسبب فيه هذه
األشغال من تشويه للمظهر اجلمايل للبناايت.
 -1-1-4إقامة جدار للتدعيم أو التسييج :املقصود بتدعيم املباين هو تقوية املباين القائمة إبزالة ما هبا من خلل

وعيوب ،أما التسييج فهو إقامة جدار حميط ابلفناء اخلارجي ،وقد فرض املشرع ضرورة احلصول على رخصة البناء كإجراء وقائي
تدخل يف مواطن أخرى مبوجب قواعد آمرة للمطالبة إبجراء أعمال الرتميم
رقايب نظرا خلطورة هذه األشغال ،لكنه ابملقابل قد َ
والصيانة ابلنسبة للمنشآت اآليلة للسقوط ،لكن دون احلصول على ترخيص إداري مسبق.
وما جتدر اإلشارة إليه أن املشرع اجلزائري عند حتديده ألعمال البناء اخلاضعة لرخصة البناء أحدث عدة إشكاالت
قانونية ،سواء من خالل عدم تصديه لكل احلاالت ،أو من خالل الغموض الذي اكتنف معظم املصطلحات القانونية واليت حتتاج
إىل تدقيق ومتحيص ،فاملالحظ أنه مت النص على أعمال البناء بصفة عامة من خالل نص املادة  52من القانون رقم 29 /90
و يتم التفصيل وفق نص تنظيمي يتمثل يف املرسوم التنفيذي رقم  ،176 /91املعدل و املتمم.
غري أن املادة  33منه كانت أكثر غموض ومل تتطرق إىل مجيع احلاالت ،بل إهنا تضمنت حالة جديدة وهي حتويل بناية
موجودة 5و هذا املصطلح واسع املدلول واجملال ،حيث يشمل أيضا تغيري الغرض الذي أنشئ من أجله البناء ، 6فهل هذه احلالة
تشرتط استصدار رخصة البناء رغم عدم ورودها يف النص التشريعي؟ وهل ميكن لألشخاص املعنيني االحتجاج بذلك؟ ،كما أن
حصر أعمال التعديل على اجلدران الضخمة للبناء دون غريها يدفع إىل التساؤل حول ضرورة احلصول على الرتخيص املسبق فيما
خيص أعمال التعديل الواردة على جزء آخر من املبىن أم أهنا خترج من دائرة احلظر؟

 -1حممد عزمي البكري ،شرح قانون املباين اجلديدة من الناحيتني املدنية واجلنائية ،دار الوفاء للطبع والنشر ،القاهرة  ،1988 ،ص.56

 -2عايدة ديرم ،املرجع السابق ،ص.66
 -3الزين عزري ،املرجع السابق ،ص ص.18 ،17
 -4عايدة ديرم ،املرجع نفسه.
 -5و هي احلالة اليت مت التأكيد عليها أيضا إضافة إىل اجناز بناية جديدة من خالل التعليمة الوزارية رقم  ،85املؤرخة يف ،2013/01/17تتعلق بتسهيل عملية
تسليم عقود التعمري( .أما العبارة القانونية هنا فهي القرارات الفردية املتعلقة ابلتعمري أو العمل القانوين االنفرادي املتعلق ابلتعمري ) .

 -6عايدة ديرم ،املرجع السابق ،ص.67
67

و رغم أن هذا احلظر يهدف إىل احملافظة على اجلانب اجلمايل إال أن املشرع اجلزائري قد أغفل احلديث عن

"التشطيبات اخلارجية" واليت يقصد هبا تغطية واجهات املباين ابلبياض وهي ال تشمل أعمال الدهاانت ،وإمنا يقصد هبا تكسيات
على واجهة العقار ،سواء ابألحجار أو الرخام واجلرانيت ،وبصفة عامة كل الزخرفة اليت تربز على احلوائط ،ملا هلا من أثر على
مجال وتناسق املباين ودورها الكبري يف تفشي ظاهرة التلوث البصري.
من خالل تتبع النصوص القانونية املنظمة لرخصة البناء تبني أن القانون رقم  02 /82املتعلق برخصة البناء ورخصة
جتزئة األراضي امللغى مبوجب القانون رقم  29 /90املتعلق ابلتهيئة والتعمري ،واألمر رقم  01 /85الذي حيدد انتقاليا قواعد شغل
األراضي 1كان أكثر دقة ووضوحا يف حتديد أعمال البناء موضوع الرخصة واليت تتمثل يف بناء حمل أاي كان ختصيصه ،أشغال تغيري
واج ـ ـ ـهة أو هيكل بناية ،الزايدات يف العلو ،األشغال اليت تنجر عنها تغيري يف التوزيع اخلارجي.2
 -1-2األعمال املعفاة من استخراج رخصة البناء :استثىن املشرع اجلزائري جمموعة من أعمال البناء من ضرورة

احلصول على رخصة البناء كإجراء رقايب من خالل نص املادة  53من القانون رقم  29 /90املتعلق ابلتهيئة والتعمري وكذلك
املادة  01من املرسوم التنفيذي 176 /91املعدل و املتمم ،و يتعلق األمر بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ:
 -1-2-1البياانت اليت تتعلق بسرية الدفاع الوطين :نصت املادة  53من القانون رقم  29 /90على ما يلي

"ال خيضع لرخصة البناء ،البناايت اليت حتتمي بسرية الدفاع الوطين واليت جيب أن يسهر صاحب املشروع على توافقها مع األحكام

التشريعية والتنظيمية يف جمال التعمري والبناء" وكذلك املادة  01من املرسوم التنفيذي رقم  176/91واليت نصت على":ال تعين

هذه الواثئق اهلياكل القاعدية اليت حتتمي بسرية الدفاع الوطين وتشمل اهلياكل القاعدية املخصصة لتنفيذ املهام الرئيسية لوزارة
الدفاع الوطين ."......
من خالل نص هاتني املادتني يتضح أن مجيع األعمال الواردة على البناايت التابعة لوزارة الدفاع الوطين تكون خارج
دائرة الرقابة املسبقة مبوجب رخصة البناء سواء تعلق األمر إبنشائها أو تعديلها أو تغيريها أو تدعيمها  ،ألن األمر يتعلق أبمن
الدولة وسيادهتا شريطة أن تتم هذه األعمال يف إطار احرتام قواعد التهيئة والتعمري هبدف احملافظة على النمط العمراين وحتقيق
املصلحة العامة العمرانية ولكن يف حالة ما إذا مت خمالفة هذه القواعد ما هو اإلجراء القانوين الواجب التطبيق؟.
 -1-2-2اهلياكل القاعدية اخلاصة اليت تكتسي طابعا اسرتاتيجيا من الدرجة األوىل :نصت املادة 01من

املرسوم التنفيذي رقم 176 /91على....." :كما ال يعين بعض اهلياكل القاعدية اخلاصة اليت تكتسي طابعا اسرتاتيجيا من

الدرجة األوىل والتابعة لبعض الدوائر الوزارية أو اهليئات أو املؤسسات" ،ويقصد هبا اهلياكل القاعدية اخلاصة التابعة للدوائر الوزارية

واهليئات أو املؤسسات واليت يتم إعفاؤها من رخصة البناء بناءا على قرار وزاري مشرتك بني وزير التجهيز والوزير أو الوزراء املعنيني
غري أن اإلشكال القانوين الذي يمطرح يتعلق إبمكانية التقيد هبذا االستثناء على الرغم من أنه حالة مستحدثة يف املرسوم التنفيذي
رقم ،176 /91و غري منصوص عليها يف النص التشريعي ،فكان على املشرع اجلزائري من خالل هذا املرسوم التوضيح أكثر

خاصة ملصطلح" طابع اسرتاتيجي من الدرجة األوىل" والذي يكتنفه الغموض بدال من جتاوز النص التشريعي املتمثل يف القانون
رقم .29 /90
 -2النطاق املكاين لرخصة البناء:مل يتطرق املشرع اجلزائري من خالل القوانني السارية املفعول يف جمال التهيئة والتعمري
إىل حتديد النطاق املكاين لرخصة البناء ،فغياب النص القانوين اخلاص يفرض تطبيق القاعدة العامة إبلزام احلصول على رخصة
البناء ابلنسبة جلميع املناطق و البناايت إال ما استثين بنص خاص ،ويتعلق األمر ابلبناايت اليت تتعلق بتسرية الدفاع الوطين واهلياكل
 -1األمر رقم  01 /85املؤرخ يف  ،1985 /08 /13حيدد قواعد شغل األراضي قصد احملافظة عليها و محايتها ،اجلريدة الرمسية 34
 -2املادة  02من القانون رقم  02 /82و املادة  02من األمر رقم . 01 /85
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القاعدية اخلاصة اليت تكتسي طابعا اسرتاتيجيا من الدرجة األوىل ،و هذا على عكس التشريعات السابقة اليت ربطت بني وجود
املخططات العمرانية و إلزامية رخصة البناء كاألمر رقم  67/75املتعلق برخصة البناء ورخصة جتزئة األرض ألجل البناء ،1والقانون
رقم  02/82الذي حدد على سبيل احلصر األماكن اليت تشرط فيها رخصة البناء كاملناطق ذات القيمة الفالحية العالية ،املناطق
ذات الطابع املميز ،2وكذلك إذا تعلق األمر بكل عملية بناء مهما كان موقعها إذا تعلق األمر ابجملاالت املنصوص عليها يف املادة
 5منه كاملنشآت الصناعية ،النقل املدين و الربي و اجلوي و البحري 3،و لكن يف املقابل استثىن بعض اجملاالت اليت ألزمها ضرورة
احلصول على تصريح ابألشغال فقط.4
واملالحظ أن املشرع اجلزائري قد وسع من نطاق إلزامية رخصة البناء من خالل تقليصه االستثناءات الواردة عليها حيث
أصبحت ضرورية يف مجيع املناطق كلما توافرت يف البناء الذي سيقام الشروط اليت سبق ذكرها يف النطاق املوضوعي لرخصة البناء
نظرا الرتباط البنا ء حاليا ابلكثري من املصاحل العامة و اخلاصة و اليت تصب كلها يف املصلحة العامة العمرانية و هذا يعد قفزة
5
عمالقة للمشرع العمراين.
اثلثا :إجراءات احلصول على رخصة البناء:
اشرتط املشرع اجلزائري للحصول على رخصة البناء إتباع سلسلة من اإلجراءات القانونية واليت تتمثل يف تقدمي طلب
رخصة البناء من املعين إىل اجلهة املختصة قصد دراسته والبت فيه مبوجب قرار إداري
 -1تقدمي طلب رخصة البناء :يعترب هذا اإلجراء ضروري للحصول على رخصة البناء ويشرتط أن حيرتم جمموعة

من الشروط القانونية اليت تتعلق بطلب رخصة وصفة طالبها.

 -1-1شروط طلب رخصة البناء :يمرسل طلب رخصة البناء مبا حيتويه من واثئق يف مخسة نسخ إىل ر.م.ش.ب
حمل وجود قطعة األرض للدراسة 6وتتمثل الواثئق فـ ـ ـ ـ ـ ـي:

 1-1-1واثئق إدارية تثبت صفة طالب رخصة البناء :وتتمثل هذه الواثئق حسب املادة  34من املرسوم
التنفيذي رقم  176/91املعدل واملتمم يف:
 طلب رخصة بناء موقع عليه
 نسخة من الوثيقة اليت تبني صفة الطالب واملتمثلة يف:

 ابلنسبة ملالك العقار :جيب على املالك تقدمي عقد ملكية رمسي ومشهد كما يعترب أيضا الدفرت العقاريالسند الوحيد إلثبات ملكية العقار الذي يشمله املسح العقاري واملستحدث مبوجب األمر ،774/75حيث
يسلم ألصحاب احلقوق الثابتة على عقار كما نصت على ذلك املادة  6من املرسوم رقم  63/76املتعلق
بتأسيس السجل التجاري ، 8املعدل و املتمم ،وهذا بعد مصادقة احملافظ.9

 -1األمر رقم  ،67/75املؤرخ يف  ،1975/12/26املتعلق برخصة البناء و رخصة جتزئة األرض ألجل البناء ،اجلريدة الرمسية رقم (. 92ملغى)
 -2املادة  03من القانون رقم .02/82
 -3املادة  05من القانون رقم .02/82
 -4املادة  06من القانون رقم .02/82
 -5الزين عزري ،املرجع السابق ،ص.22
 -6املادة  37من القانون رقم  ،29/90و املادة  55من القانون رقم .05/04
 -7األمر رقم  74/75املؤرخ يف  ،1975/1/12يتضمن إعداد مسح األراضي العام وأتسيس السجل العقاري ،اجلريدة الرمسية رقم .92
 -8املرسوم رقم  ،63/76املؤرخ يف  ،1976/03/25يتعلق بتأسيس السجل التجاري ،اجلريدة الرمسية رقم .30
 -9عايدة درمي ،املرجع السابق ،ص.68
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 ابلنسبة للحائز :نسخة من شهادة احليازة1ابلنسبة لوكيل مالك العقار :يقوم كإثبات وكالة خاصة ،يتم فيهاحتديد موضوعها وااللتزام اليت تقع على الوكيل طبقا لنص املادة  571من القانون املدين.

 ابلنسبة لوكيل مالك العقار :يقدم كإثبات وكالة خاصة ،يتم فيها حتديد موضوعها وااللتزامات اليت تقععلى الوكيل طبقا لنص املادة  571من القانون املدين.

 ابلنسبة للمستأجر املرخص له قانوان :يشرتط تقدمي ترخيص املالك للقيام ابألعمال الضرورية للعني املؤجرةكإجراء الرتميمات وتقوية اجلدران ،وهي يف األصل من االلتزامات اليت تقع على عاتق املؤجر .2

 اهليئة أو املصلحة صاحبة حق التخصيص :يقع على األشخاص االعتبارية التابعة للدولة من أجلختصيص أراضي إلنشاء بناءات لصاحلها تقدمي قرار التخصيص.

 تقومي كمي وكيفي ملشروع البناء.

 -1-1-2واثئق تقنية تبني انسجام حمل الطلب من قواعد العمران :طبقا لنص املادة  35من املرسوم التنفيذي
رقم  176/91تتمثل هذه الواثئق يف:

 تصميم املوقع على مقياس السلم  2000/1أو  5000/1يبني الوجهة وشبكات اخلدمة ،مع بيان طبيعتها
وتسميتها ونقاط االستدالل اليت ميكن أن حتدد قطعة األرض.

 خمطط كتلة البناءات واملعد على سلم  200/1أو  500/1والذي حيدد القطعة األرضية مساحتها وتوجيهها
ورسم األسيجة عند االقتضاء ،ن ـ ـ ـ ـ ـوع طوابق البناايت اجملاورة وارتفاع عددها ،ارتفاع البنـ ـ ـ ـ ـ ـاي ـ ـ ـ ـ ـات املوج ـ ـ ـ ـ ـودة
أو املربجمة ،أو عدد طوابقها و ختصيص املساحات املبنية أو غري املبنية املساحة اإلمجالية لألرضية واملساحة
املبنية لألرض ،بيان شبكات قابلية االستغالل اليت ختدم القطعة األرضية مع مواصفاهتا التقنية الرئيسية ونقاط
وصل ورسم شبكة الطرق.
 تصاميم معدة على سلم  50/1للتوزيعات الداخلية ملختلف مستوايت البناية واملشتملة على شبكة املياه
الصاحلة للشرب ،صرف املياه القذرة ،الكهرابء ،التدفئة.
 مستندات رخصة التجزئة وذلك ابلنسبة للبناايت املربجمة على قطعة أرضية جمزأة.

 مذكرة ترفق ابلرسوم البيانية والرتشيدية تتضمن كل من وسائل العدل ،طاقة استقبال كل حمل وكذلك طريقة
بناء كل اهلياكل واألسقف ونوع املواد املستعملة ،مستوى الضجيج املنبعث ابلنسبة للبناءات ذات االستعمال
الصناعي و التجاري و املؤسسات املخصصة الستقبال اجلمهور.
 شهادة الربط ابلشبكات والتهيئة تسلم من طرف ر .م .ش .ب إلثبات أشغال الشبكات والتهيئة املنصوص
عليها يف رخصة التجزئة ،3إال أن املشرع اجلزائري قد أغفل ضرورة حمل هذه الواثئق لنفس اتريخ توقيع طلب
رخصة البناء من طرف صاحبة تفاداي ملا قد ينجر عن صدورها بتاريخ سابق وتعديل القوانني وقواعد وأدوات
التهيئة والتعمري ،وهو ما قد يؤدي ملخالفة هذه الواثئق ألحكامها.4
 -1املادة  39من القانون رقم .25/90
 -2املادة  480من القانون املدين.
 -3املادة  04من القانون رقم  ،15/08و املادة 11من املرسوم التنفيذي رقم  ،307/09املؤرخ يف  ،2009/09/22اجلريدة الرمسية رقم  ،04الصادرة بتاريخ
 ،2009/09/27يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم .176/91
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 -1-1-3واثئق تقنية تبني انسجام حمل الطلب مع محاية البيئة :حددت املادة  35من املرسوم التنفيذي رقم
 176/91املعدل واملتمم ،الواثئق اليت تبني ضرورة مراعاة البعد البيئي يف أعمال البناء ،واليت يشرتط أن يتم إعدادها من طرف
مهندسني معتمدين ،1حيث تتمثل هذه الواثئق يف قرار من الوايل املختص يتعلق إبنشاء أو توسيع مؤسسات صناعية أو جتارية
مصنفة يف فئة املؤسسات اخلطرية وغري الصحية واملزعجة ،مذكرة ابلنسبة للمباين الصناعية يبني فيها نوع املواد السائلة ،الصلبة
والغازية ،وكمياهتا املضرة ابلصحة والبيئة و أساليب املعاجلة ،أيضا دراسة مدى التأثري على البيئة ،اليت تعترب شرط أساسي بفعل بناء
أي مشروع تنموي.
غري أن املشرع اجلزائري و هبدف تسهيل عملية تسليم رخصة البناء قلص من حمتوى امللف  ،حبيث أصبح يتكون من: 2
 طلب كتايب موقع عليه من الشخص املعين.
 سند امللكية أو أي سند قانوين أخر.
 خمطط الكتلة يشري إىل موقع اإلقامة بقياس .1/500

 وخمطط كل طابق  ،الواجهات و التقسيمات بقياس .1/100

 السندات الوصفية لألشغال  ،اآلجال و التكاليف املتعلقة هبا .شهادة دراسة خاصة ابهلندسة املدنية موقعة من
طرف مهندس معماري و مهندسني معتمدين ،أو من طرف مكتب الدراسات العمومي املعين.

 دراسة التأثري عند االقتضاء.
و املالحظ انه ابلرغم من أن هذا امللف جاء مبوجب تعليمة وزارية إال انه هو املطلوب عمليا.

 -1-2شروط طالب رخصة البناء :ربط املشرع اجلزائري بني احلق يف البناء وملكية األرض ،3غري أن املرسوم التنفيذي رقم
 176/91وسع من دائرة األشخاص الذين هلم احلق يف طلب رخصة البناء لتشمل كل من :وكيل املالك ،املستأجر بعد حصوله
على املوافقة الصرحية من املالك ويكون االستغالل ابسم املستأجر و حلسابه ،اهليئة أو املصلحة املخصص هلا قطعة األرض ،احلائز،
هذا األخري يستنتج من خالل نص املادة  34من املرسوم التنفيذي رقم  ،176/91اليت نصت على ضرورة إرفاق طلب رخصة
البناء شهادة احليازة،كما منحت املادة  39من القانون رقم  ،25 /90احلق لكل شخص ميارس حق ملكية مستمرة هادئة وعلنية
أن حيصل على شهادة احليازة ،وأكدت على ذلك التعليمة رقم  04/05املؤرخة يف  2005/01/02تتعلق ابلعراقيل القانونية
املرتبطة ابلعقار املوجه الستقبال برامج السكن ،وما يؤخذ على املشرع اجلزائري أنه عرب عن احليازة بلفظ املستمرة يف حني كان
5
األجدر به أن ينص على احليازة املستمرة،4كما أضافت املادة  51من القانون رقم 02/97يتضمن قانون املالية لسنة 1998
صاحب حق االمتياز إىل فئة األشخاص الذين هلم احلق يف احلصول على رخصة البناء.
 -2دراسة طلب رخصة البناء :تعد دراسة طلب رخصة البناء مبثابة رقابة تقنية ميارسها بداية ر .م .ش .ب الذي يقع
العقار يف دائرة اختصاصه ،حيث يتم التأكد من مشتمالت امللف ويسلم وصل بذلك ،مث ترسل نسخة منه إىل مصلحة الدولة
مديرية البناء التعمري خالل 08أايم من اتريخ إيداع الطلب إذا كان ر.م.ش.ب ممثال للبلدية ،ويف04نسخ يف احلاالت األخرى.

 -1املادة  55من القانون رقم  ،29/90واملادة  15من املرسوم التشريعي رقم  ،07/94املؤرخ يف  ،1994/05/18يتعلق بشروط اإلنتاج املعماري وممارسة مهنة
املهندس املعماري ،اجلريدة الرمسية رقم  ،34الصادرة بتاريخ .1994/05/25
 - 2التعليمة الوزارية رقم  ،85تتعلق بتسهيل عمليات تسليم عقود التعمري (أنظر امللحق).

 -3املادة  50من القانون رقم .29/90
 -4عايدة ديرم ،املرجع السابق ،ص.71
 -5القانون رقم  ، 02/97املؤرخ يف ، 1997/12/31يتضمن قانون املالية  ،1998اجلريدة الرمسية رقم .89
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يتم التأكد من بطاقة أعمال البناء لألحكام العامة املتعلقة ابلتهيئة والتعمري واليت تتجسد من خالل خمططات التهيئة
والتعمري أو القواعد العامة للتهيئة والتعمري يف حالة غياب املخططات السابقة ،وكذلك التأكد من مدى مراعاة املقاييس العمرانية
والبيئية املتعلقة ابملوقع أو البناية نفسها ،كاحرتام قواعد األمن والنظافة ،الطابع اجلمايل ،طبيعة األراضي الفالحية .....إخل ،ويتم
يف ذلك استشارة املصاحل التقنية املختصة إلبداء رأيها خالل شهر من استالم امللف ،حيث يعد سكوهتا موافقة ضمنية ،1تتمثل
هذه املصاحل يف كل من مصاحل احلماية املدنية يف حالة تشييد البناايت املخصصة الستقبال اجلمهور ،البناايت السكنية العامة،
البناايت ذات االستعمال الصناعي والتجاري ،املصاحل املختصة ابألماكن التارخيية والسياحية إذ تعلق األمر ابملناطق املصنفة،
غرفة الفالحة ابلنسبة للبناايت واملنشآت الالزمة للري واالستغالل الفالحي،اجلمعيات املعنية ابملشروع ابلنسبة للمباين غري
السكنية ،حيث تقوم مديرية البناء والتعمري خالل شهرين إببداء رأيها وإرساله مرفقا بثالث نسخ من امللف إىل اجلهة املختصة مبنح
رخصة البناء
 -3البت يف طلب رخص البناء :بعد دراسة ملف رخصة البناء ،يتم حتويله إىل اجلهة املختصة اليت تصدر قرارها إما

ابملوافقة على الطلب أو برفضه.

 1-3اجلهة املختصة مبنح رخص البناء :يعترب رئيس اجمللس الشعيب البلدي صاحب االختصاص العام يف الفصل

يف طلب رخصة البناء ،كما متتد هذه السلطة إىل الوايل و الوزير املكلف ابلتعمري و حاالت معينة.

 1-1-3رئيس اجمللس الشعيب البلدي :أعطت املادة  95من القانون رقم  10/11املتعلق ابلبلدية سلطة منح
رخصة البناء لر.م.ش.ب الذي يقوم إبصدار القرار القاضي ابملوافقة خالل ثالثة أشهر املوالية إليداع الطلب بصفته ممثال للبلدية،2
و هذا يف حالة وجود املخطط ( )POSويتعني عليه إطالع الوايل بنسخة من رخصة البناء ابعتباره اهليئة الوصية ،أما يف حالة
غياب املخطط ( )POSفيصدر ر .م .ش .ب رخصة البناء خالل أربعة أشهر من اتريخ إيداع الطلب ابعتباره ممثال للدولة.3

 2-1-3ال ــوايل :خيتص الوايل يف منح رخصة البناء يف احلاالت احملددة مبوجب نص املادة  66من القانون
 29 /90و هي احلاالت اليت تكون فيها األشغال على درجة من األمهية وتتمثل يف:
 البناايت الواقعة يف املنطق الساحلية ،املناطق احملمية ،املناطق الفالحية. البناايت واملنشآت اخلاصة إبنتاج وختزين الطاقة واملواد اإلسرتاتيجية. البناايت واملنشآت املنجزة حلساب الدولة أو الوالية. -3-1-3الوزير املكلف ابلتعمري :خيتص الوزير املكلف ابلتهيئة والتعمري بتسليم رخصة البناء عندما يتعلق األمر

ابملشاريع ذات املصلحة الوطنية أو اجلهوية ،4وال يصدر قراره إال بعد أخذ رأي الوايل أو الوالة املعنيني ،يتضح من ذلك أن املشرع
اجلزائري عزز من فكرة الالمركزية ،حيث وسع من صالحيات رئيس اجمللس الشعيب البلدي يف منح رخصة البناء نظرا لكثرة
األنشطة العمرانية على املستوى احمللي ،كما أهنا يف غالبيتها هلا آاثر حمدودة على البيئة مقارنة ابملشاريع الضخمة اليت جعلها
من اختصاص الوايل أو الوزير املكلف ابلتعمري ،وفيما يتعلق بعمليات البناء والتهيئة على األراضي التابعة لوزارة الدفاع الوطين فإهنا
ختضع ملوافقة وزير الدفاع. 5
 -1املادة  39من املرسوم التنفيذي رقم .176/91
 -2املادة  66من القانون رقم  29 /90ميزت بني اختصاصات ر .م .ش .ب بصفته ممثال للبلدية وبصفته ممثال للدولة.
 -3املادة  41من املرسوم التنفيذي رقم . 176 /91
 -4املادة  67من القانون رقم.29 /90
 -5املادة  09من األمر رقم ، 02 /84املؤرخ يف  ،1984 /09 /08يتضمن تعريف األماكن العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسريها ،اجلريدة الرمسية رقم .38
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 -2-3مضمون قرار رخصة البناء:

 -1-2-3قرار املوافقة على منح رخصة البناء :بعد التأكد من مطابقة مشروع البناء للشروط القانونية والتقنية
املعمول هبا ،متنح السلطة رخصة البناء مبوجب قرار إداري صريح مع إمكانية إدراج بعض التحفظات أو االلتزامات إن وجدت.
 -1-1-2-3منح رخصة البناء بتحفظ :ميكن لإلدارة تضمني رخصة البناء مبجموعة من التحفظات واليت

تتعلق يف الغالب ابلتصميم أو احلماية ،وبذلك تعترب رخصة البناء مبثابة قبول مبدئي إلجناز مشاريع البناء يتعلق مبدى احرتام
األحكام والتنظيمات اخلاصة ،حيث تربز البيئة كعامل مفصلي يف إدراج هذه التحفظات خاصة إذا تعلق األمر ابآلاثر املناظر
الطبيعية.1
 -2-1-2-3منح رخصة البناء إبلزام :خول القانون لإلدارة منح رخصة البناء مع تضمينها ابلتزامات تقع

على عاتق الباين عندما تقتضي البناايت هتيئة وخدمات خاصة ،2كأن يساهم املعين يف نفقات التجهيزات العمومية املفروضة من
البناءات حبكم موقعها وأمهيتها أو استعماهلا على أن تكون متوقعة يف برانمج البلدية مبوجب خمطط شغل األراضي ،3يتم تبليغ
القرار القاضي مبنح رخصة البناء مرفقا بنسخة من امللف إىل املعىن خالل ثالثة أشهر من اتريخ إيداع الطلب وهذا يف حالة ما إذا
كان صادر عن ر.م.ش.ب بصفته ممثال للبلدية ،وخالل أربعة أشهر يف احلاالت األخرى ،كما يتم تبليغ أيضا مصلحة الدولة
املكلفة ابلتعمري على مستوى الوالية ،4وكذلك اجلمهور عن طريق التعليق مبقر اجمللس الشعيب البلدي ملدة سنة وشهر ،5و رغم أن
املشرع اجلزائري قد خرج عن القاعدة العامة أبن القرارات اإلدارية الفردية ال تمنشر إالَّ أن مدة ثالثة عشر شهرا تعترب طويلة ،و هنا
يطرح التساؤل حول اهلدف من حتديد هذه املدة ابلضبط،حيث كان من األفضل تقلي ـ ـصها إىل شه ـرين أو ثالثة أشهر على أكثر
تقدير.
بعد منح رخصة البناء يتم البدء يف األشغال خالل سنة ابتداءا من اتريخ تسليمها ،6وهو نفس احلكم ابلنسبة للرخصة
اليت تتعلق ابحلصص اليت تتمم يف اآلجال احملددة.7
 -2-2-3قرار رفض رخصة البناء :حددت املادة  44من املرسوم التنفيذي رقم  176 /91احلاالت اليت يتم

فيها رفض رخصة البناء واليت أتخذ صورتني ،إما رفض وجويب بنص القانون ،وإما رفض جوازي بناء على السلطة التقديرية لإلدارة.

 -1-2-2-3حاالت الرفض الوجويب :يكون الرفض وجوبيا إذا كانت األشغال خمالفة ألحكام خمطط شغل
األراضي أو كانت مقامة على أرض جمزأة وغري مطابقة لرخصة التجزئة أو خمالفة للقواعد العامة للتهيئة والتعمري.

 -2-2-2-3حاالت الرفض اجلوازي :منح املشرع اجلزائري السلطة التقديرية لإلدارة يف اختاذ قرار الرفض

وهذا عندما تكون األشغال خمالفة للمخطط التوجيهي للتهيئة أو القواعد العامة للتهيئة والتعمري يف حالة عدم وجود خمطط شغل
األراضي.8

 -1املواد  07 ، 05و  27من املرسوم التنفيذي رقم .175 /91
 -2املادة  46من املرسوم التنفيذي رقم .176 /91
 -3املادة  19من املرسوم التنفيذي رقم .175 /91
 -4املادة  47من املرسوم التنفيذي رقم .176 /91
 -5املادة  48من املرسوم التنفيذي رقم .176 /91
 -6املادة  06من القانون رقم .15 /08
 -7املادة  12من املرسوم التنفيذي رقم .307 /09
 -8املواد من  02إىل  08و 27إىل  31من املرسوم التنفيذي .175 /91
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وسواء كان الرفض وجويب أو جوازي ،تكون اإلدارة ملزمة بتسبيب قرارها بناءا على نص املادة  62من القانون
رقم  ،29 /90فالتسبيب يكاد يتمركز يف قرارات العمران الصطدامها مع حق دستوري وهو حق امللكية ،فاحلكمة من اشرتاط
القانون لل تسبيب تتمثل يف محاية اإلدارة كوهنا تعصمها عن االندفاع يف إصدار القرارات ،كما يضفي على العمل والنشاط اإلداري
املزيد من الشفافية والوضوح مبا يكفل حقوق األفراد وحرايهتم وحيد من تعسف وتغول اإلدارة.1
 -3-2-3صدور قرار أتجيل البت يف طلب رخصة البناء :طبقا لنص املادة  64من القانون رقم ،29 /90

متتلك اإلدارة سلطة أتجيل الفصل يف طلب رخصة البناء مبوجب قرار مسبب و ألجل ال يتجاوز السنة الواحدة ،هذا يف حالة ما
إذا كانت أدوات التهيئة والتعمري يف طور اإلعداد لتفادي وقوع أي تعارض بينها و بني رخصة البناء بعد تسليمها.
أما يف حالة سكوت اإلدارة عن إصدار قرارها إما ابملوافقة أو الرفض أو التأجيل رغم فوات اآلجال القانونية ،فلم يكن
املشرع اجلزائري واضحا يف ذلك ،هل يمفسر قبوال ضمنيا بـمنح الرخصة أم هو رفض هلا.
الفرع الثاين  :الدور الوقائي البيئي لرخصة البناء
تعترب رخصة البناء من أكثر الوسائل القانونية فعالية يف محاية البيئة من خماطر التعمري ،فهي أسلوب وقائي تستخدم
كأداة ملمارسة الرقابة املسبقة على النشاط العمراين الفردي ،ومدى مطابقة البناايت العمرانية واحرتامها ملقتضيات محاية البيئة
بشقيها الطبيعي واملشيد السيما املناطق اخلاصة ،حيث قيد املشرع اجلزائري مبوجب هذه الرخصة احلق يف البناء مبجموعة من
الضوابط البيئية اليت تتعلق بشكل أساسي مبوقع البناء مراعيا يف ذلك الطبيعة اخلاصة للمناطق احلساسة  ،وكذلك ضوابط تتعلق
ابلبناء يف حد ذاته من خالل محاية الصحة العامة واحملافظة على مجال و رونق املناطق احلضرية والذي يعترب عنصر أساسي
من النظام العام البيئي،كما اشرتط أيضا ضرورة إجراء دراسات بيئية مسبقة كشرط مسبق للحصول على رخصة البناء .
أوال :الضوابط البيئة املتعلقة ابلبناء

وضع املشرع اجلزائري ضوابط ومقاييس خاصة تتعلق ابلبناية نفسها حتسبا ألي انعكاس سليب على البيئة يتم فرضها عند
طلب رخصة البناء ،و أن أي إخالل هبا يكون سببا لرفضها أو منحها بتحفظ ،ويتعلق األمر ابلقواعد العامة املتعلقة بظهر
البناايت ،و القواعد العامة املتعلقة مبقتضيات محاية الصحة العمومية يف املباين.
 -1القواعد العامة املتعلقة مبظهر البناايت :بعدما اتسع مفهوم النظام العام أصبح االهتمام يتمحور حول احلماية

القانونية جلمال املباين واحملافظة على رونقها وروائها ،وأصبح البعد اجلمايل ميثل أحد أهم األبعاد املستحدثة للنظام العام التقليدي،
ويرجع الفضل يف بلورته إىل الفقه الفرنسي الذي اعترب أن احلفاظ على مجال الرواء و الرونق عنصر من عناصر النظام العام مما يربر
لسلطات الضبط اإلداري اختاذ إجراءات ضابطة ووقائية مع االختالف حول مسألة اشرتاط تالقي احلفاظ على مجال الرونق والرواء
مع العناصر التقليدية للنظام العام من عدمه ،وتعد محاية القيم اجلمالية للمدينة دفاعا عن إحدى وجوه املصلحة العامة شأنه
يف ذلك شأن الفن والرتاث والثقافة.2
كما أن قانون البيئة أصبح أيضا يتقاطع مع قانون التهيئة والتعمري يف العمل على إقامة بناايت آمنة ومرحية وخالية من
املظاهر غري الالئقة واملقلقة للراحة األمر الذي يضمنه التنظيم العمراين ،3والذي يستدعي أيضا ضرورة اختاذ سلطات الضبط
اإلد اري إجراءات وتدابري بغية اإلبقاء على مجال املدينة املتمثلة يف تنسيق أحيائها وشوارعها وأزقتها ابستحضار مواصفات معينة
 -1حممد الصغري بعلي ،القرارات اإلدراية ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،عنابة ( ،اجلزائر)  ،2005ص.46
 -2عارف صاحل خملف ،املرجع السابق ،ص.265

 -3قوراري جمدوب" ،النظام العام اجلمايل :التنظيم العمراين" ،اجمللة األكادميية للبحث القانوين ،جملة سداسية حمكمة ،كلية احلقوق و العلوم السياسية ،جامعة جباية،
اجمللد رقم  ،07العدد األول ،2013 ،ص.204
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للمبادئ السكنية والعمارات ،ومحاية املبادئ األثرية والرتاثية وإشاعة أجواء من النظافة والتنسيق ،1حيث أصبح احرتام البعد
اجلمايل يف العمران يعتم د إضافة إىل التخطيط العمراين ،على اإلجراءات اليت تقوم هبا السلطات اإلدارية املختصة ،سواء ما تعلق
منها ابحلفاظ على النظافة العمومية للمناطق احلضرية أو من خالل تزين الشوارع وواجهات املباين ،فاعتبار أن الطابع اجلمايل
للمدن عنصر من عناصر النظام العام يربر للسلطات اإلدارية التدخل ملمارسة نشاطها الضبطي أو املرفقي حلماية البيئة واحلفاظ
على مجال املدن ورونقها من خالل خمتلف املخططات والرخص اإلدارية العمرانية ،فاالهتمام ابلبيئة من أولوايت السلطات اإلدارية
املختصة بسياسة التنظيم العمراين.
وهذا ما ذهب إليه املشرع اجلزائري الذي فرض على هيئات الضبط اإلداري واجب احلفاظ على الطابع اجلمايل للمناطق
احلضرية عن طريق رخصة البناء ،واليت تعترب أحد أهم الوسائل القانونية اليت يتم مبوجبها وضع الضوابط اليت تكفل صالحية املباين
وسالمتها وتطابقها مع األصول الفنية2و مع متطلبات محاية البيئة ،من خالل تقييد احلق يف البناء مبجموعة من القواعد العامة
املتعلقة مبظهر البناايت ،واليت هتدف يف جمملها إىل حتقيق تناسق املدينة وضمان مجاهلا ورونقها مبا حيقق محاية البيئة واحلافظة
عليها،حيث فرض املشرع اجلزائري ضرورة مراعاة أي بناية منشأة مهما كانت طبيعتها أمهية األماكن اجملاورة خاصة املناطق الطبيعية
واملعامل احلضرية ،3وأن ال يتجاوز علوها املعدالت املنصوص عليها ،4كما اشرتط ضرورة إنشاء وهتيئة املساحات اخلضراء ابلقدر
الذي يتناسب مع أمهية وطبيعة املشروع ،5كذلك ضرورة اختاذ السياج بشكل منسجم مع البناية الرئيسية من احرتام القواعد
املعمارية املعمول هبا ،6فهذه القواعد جتعل من احلق يف البناء حق غري مطلق حيث تشكل يف جمموعها قيودا تفرضها مقتضيات
النظام العام أببعاده التقليدية أو احلديثة وأمهها النظام العام اجلمايل.
 -2القواعد املتعلقة مبقتضيات الصحة العمومية يف املباين :ابإلضافة إىل دور رخصة البناء يف ضمان صالحية املباين

وسالمتها فإهنا تضمن أيضا تطابق أعمال البناء مع األصول الفنية واملواصفات العامة لتوفري مقتضيات الصحة العمومية ومحاية
البيئة العمرانية من التلوث ،7من خالل ضمان مراعاة املسافات املناسبة بني املباين واملنشآت ووجود فتحات للتهوية اجليدة،
وأماكن للتخلص من النفاايت وبشكل سليم ،فقد اتسع مفهوم احملافظة على الصحة العمومية ليشمل جمال التعمري ،حيث ال متنح
رخصة البناء إال إذا مت التأكد من مطابقة املباين واملنشآت لألصول الفنية والقواعد الصحية العمومية ،واليت ختتلف حبسب نوعية
البناء من سكن فردي أو جتاري أو صناعي ،ومن تطبيقات ذلك ما نصت عليه املواد من  13إىل  18من املرسوم التنفيذي رقم
 175 /91حول ضرورة مراعاة مقتضيات محاية الصحة العمومية عند إنشاء البناايت مبختلف أنواعها من خالل ضمان تزويدها
بشبكة توزيع املياه الصاحلة للشرب وشبكة من البالوعات لصرف املياه املستعملة بصفة مباشرة  ،وعلى جهاز لصرف املياه القذرة
وقناة إلفراز البخار الغازات و احملروقات ،مع األخذ بعني االعتبار كل االشرتاطات الفنية ملقاومة احلرائق ،ويف حالة انعدام
الشبكات العمومية جيب اختاذ التدابري اخلاصة ابلنظافة واحلماية الصحية.8

 -1قوراري جمدزب املرجع السابق ،ص.205
 -2منصور جماجي ،رخصة البناء كأداة حلماية البيئة يف التشريع اجلزائري( ،رسالة دكتوراه) ،كلية احلقوق ،جامعة سعد دحلب ،البليدة( ،اجلزائر)  ،2008 ،ص.88
 -3املادة  27من املرسوم التنفيذي رقم .175 /91
 -4املادة  28من املرسوم التنفيذي رقم .175 /91
 -5املادة  30من املرسوم التنفيذي رقم .175 /91
 -6املادة  29من املرسوم التنفيذي رقم .175 /91
 -7جماجي منصور ،املرجع نفسه ،ص .90
 -8املادة  15من املرسوم التنفيذي رقم .175 /91
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كما ميكن أن تتوقف رخصة البناء ابلنسبة للمؤسسات الصناعية على ضمان توفري شبكة للبالوعات من أجل صرف
املياه الراسبة الصناعية املعاجلة من قبل ،مع توفري معاجلة مالئمة لتصفية كل أنواع األدخنة والغازات املنبعثة من كل املواد املضرة
ابلصحة العمومية ،و ميكن أيضا فرض تدابري ترمي إىل التقليل من مستوى الضجيج ،1فاملشرع اجلزائري عندما نظم القواعد
املتعلقة ملقتضيات األمن العمومي والصحة العمومية كان يهدف إىل الوقاية من الكوارث املرتتبة عن التجمعات البشرية ،2خاصة
ابلنسبة للبيئة الطبيعية أو املشيدة.
اثنيا :الضوابط البيئة املتعلقة مبوقع البناء

فرض املشرع اجلزائري على السلطات اإلدارية املختصة ضرورة مراعاة الضوابط البيئية املتعلقة ابملوقع عند إعدادها لرخصة
البناء ،خاصة إذا تعلق األمر ابملناطق احلساسة ،فرغم أن محاية هذه املناطق يعد من اهتمامات قانون البيئة ،إال أن قانون التعمري
ال ميكنه أن يتجاهلها نظرا لقيمتها االيكولوجية واجلمالية ،ونظرا ملا تسببه أعمال البناء من أضرار سلبية عليها ،حيث يتم تقييد
احلق يف البناء من خالل فرض شروط قانونية عند إعداد رخصة البناء ،واليت يتم مبوجبها ضمان مراعاة اخلصائص البيئية للمناطق
احلساسة طبقا لقانون التعمري والقوانني اخلاصة اليت جاءت تدعيما له.
وهذا ما أكدته املادة  04من القانون رقم  05 /04اليت ربطت بني القابلية للبناء وبني طبيعة املوقع حبيث حددت
شروط معينة ال يتم البناء على القطع األرضية إال إذا توفرت ،كأن يتم مراعاة االقتصاد احلضري ابلنسبة للقطع األرضية يف األجراء
املعمرة ،وأن يكون البناء يف احلدود املالئمة مع القابلية لإلستغالالت الفالحية ابلنسبة لألراضي الفالحية ،أما إذا كانت القطع
األرضية يف مواقع طبيعية فال بد من أن تتم عملية البناء يف احلدود املتالئمة مع أهداف احملافظة على التوازانت البيئية ومحاية املعامل
األثرية والثقافية ،كما يشرتط يف موقع البناء أن ال يكون معرض مباشرة لألخطار الناجتة عن الكوارث الطبيعية والتكنولوجية وهذا
ما أكدته أيضا املادة  13من املرسوم التنفيذي رقم  225 /06فيما خيص إقامة املؤسسات الفندقية ،3كما منع املشرع أيضا منح
رخصة البناء إذا كانت املساحات اخلضراء املوجودة يف املوقع املراد البناء عليها متثل أمهية أكيدة للمنطقة 4بل فرض ضرورة إدراجها
ضمن كل مشرع بناء تتكفل به الدراسات احلضرية واملعمارية العمومية واخلاصة.5
ابلرجوع إىل القوانني اخلاصة املتعلقة حبماية املناطق احلساسة يتبني أن املشرع اجلزائري قد فرض العديد من القيود البيئية
ملنح رخصة البناء ،كأن تتوافق أحكامها مع املخططات اخلاصة هلذه املناطق ابعتبارها إطار مرجعي هلا وكذلك احلصول على
ترخيص إداري مسبق من اجلهات املختصة .
 -1مناطق التوسيع السياحي واملناطق السياحية :طبقا لنص املادة  29من القانون رقم  03 /03املتعلق مبناطق

التوسع السياحي و املواقع السياحية  ،املعدل و املتمم ،خيضع بناء واستغالل األراضي القابلة للبناء مبناطق التوسيع السياحي
واملناطق السياحية إىل مواصفات خمطط التهيئة السياحية ،والذي حيدد املناطق القابلة للتعمري ،كما حيدد أيضا نظام يتعلق حبقوق
البناء واالرتفاقات.6

 -1املادة  18من املرسوم التنفيذي رقم .175 / 91

 -2نورة منصوري ،قواعد التهيئة و التعمري وفق التشريع اجلزائري ،دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع ،عني مليلة (اجلزائر)، 2010 ،ص.18
 -3املرســوم التنفيذي  ،325/06املؤرخ يف  ، 2006 /09 /18حيدد قواعد بناء املؤسسات الفنـ ــدقية وهتيئتها ،اجلريدة الرمسية رقم  ،58الصــادرة بتاريخ:
.2006 /09 /20
 -4املادة  30من املرسوم التنفيذي رقم .175 /91
 -5املادة  02من القانون رقم  ،07 /06املؤرخ يف ،2006 /05 /13املتعلق بتسيري املساحات اخلضراء ومحايتهما وتثمينها ،اجلريدة الرمسية رقم .31
 -6املادة  15من القانون رقم .03 /03
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خيضع منح رخصة البناء داخل هذه املناطق لرأي مسبق من الوزارة املكلفة ابلسياحة ابلتنسيق مع اإلدارة املكلفة
ابلثقافة يف حالة وجود تراث ثقايف مصنف،1حيث هتدف هذه االستشارة إىل احملافظة على الطابع السياحي هلذه املناطق من
خالل رقابة مدى مطابقة املشاريع املقررة للقواعد القانونية هلا خاصة فيما يتعلق ابحرتام خمطط التهيئة السياحي ودفرت شروطه،
وكذا احرتم سالمة املواقع الثقافية املصنفة املوجودة فيها ومحايتها واحملافظة عليها ،2حيث يتعني على اإلدارة املعينة أن ترسل رأيها
معلال ومرفقا ابمللف إىل املصلحة املختصة املكلفة بتحضري طلب رخصة البناء وذلك يف أجل شهرين ابتداءا من اتريخ استالمها
للطلب و هذا يعد استثناءا على أجل شهر املنصوص عليه فـ ـي املـ ـ ـ ـ ـادة  39من املرس ـ ـ ـ ـ ـ ـوم التنفيـ ـ ـ ـ ـذي رقم  ،3175 /91وهـ ـ ـ ـ ـ ـذا
ما أكده أيض ـ ـا القانون رقم  01 /99املتعلق ابلفندقة ،4الذي فرض على كل شخص طبيعي أو معنوي قبل تسليمه رخصة
البن ـ ـ اء أو تعديل أو هتيئة أو هتدمي مؤسسة فندقية احلصول على املصادقة على خمططات املشرع من طرف مصاحل الوزارة املكلفة
ابلسياحة ، 5و جيب أن يرفق كل مشروع بناء أو هتيئة مؤسسة فندقية مبلف يتكون من جمموعة من املخططات موقعة من مهندس
معماري ومهندس مدين.6
 -2املناطق الساحلية :نظرا خلطورة نشاطات التعمري الفردي على املناطق السياحية ،فرض املشرع اجلزائري ضرورة أن
يتم شغل األراضي واستعماهلا مبا يكفل محاية الفضاءات الربية والبحرية واحلفاظ على توازانهتا الطبيعية  ،7من خالل تقييد احلق يف
البناء مبجموعة من الشروط القانونية اليت تتعلق إبقامة مشاريع البناء واليت تعد مبثابة ضوابط حتول دون اإلضرار ابلبيئة الساحلية،
حيث مت منع إقامة أي نشاط صناعي جديد على منطقة الساحل ابستثناء األنشطة الصناعية و املرفئية ذات األمهية الوطنية،8
واملنشآت أو البناءات اخلفيفة الضرورية لتسيري أعمال الفضاءات الساحلية وتشغيلها وتنميتها.9
كما منع أيضا التوسع الطويل العمراين للمجمعات السكانية املوجودة على الشريط الساحلي على مسافة تزيد عن ثالث
كيلو مرتات ( 3كم) من الشريط الساحلي وكذلك التوسيع يف جممعني سكنيني متجاورين إال إذا كانت املسافة الفاصلة بينهما
تبلغ على األقل مخس كيلومرتات (05كم) ،و ألزم أيضا الدولة واجلماعات اإلقليمية يف إطار إعداد أدوات التهيئة والتعمري،
ضرورة توجيه توسيع املراكز احلضرية حنو مناطق بعيدة عن الساحل والشاطئ البحري ،وكذلك تصنيف املواقع ذات الطابع
االيكولوجي أو الطبيعي أو الثقايف أو السياحي كمساحات مصنفة مينع البناء عليها ،10وهو ما يتضمن حتقيق احلماية الوقائية هلذه
املناطق.
وفيما خيص املناطق الشاطئية فقد منع املشرع اجلزائري البناءات و املنشآت والطرق وحضائر توقيف السيارات
واملساحات املهيأة للرتقية ابعتبار أن هذه املناطق مهددة.11
 -1املادة  24من القانون رقم .03 /03
 -2املادة  03من املرسوم التنفيذي رقم  ،421/04املؤرخ يف  ،2004 /12 /20حيدد كيفيات االستشارة املسبقة لإلدارات املكلفة ابلسياحة والثقافة يف جمال منح
رخصة البناء داخل مناطق التوسيع السياحي واملواقع السياحية ،اجلريدة الرمسية رقم . 83
 -3املادة  06من املرسوم التنفيذي رقم .421 /04
 -4القانون رقم  ،01 /99املؤرخ يف  ،1999 /01 /06املتعلق ابلفندقة ،اجلريدة الرمسية رقم  ،02الصادرة بتاريخ .1999 /01 /10
 -5املادة  46من القانون رقم .01 /99
 -6املادة  47من املرسوم التنفيذي رقم .325 /06
 -7املادة  10من قانون رقم . 02 /02
 -8املادة  15من القانون رقم . 02 /02
 -9املادة  10ف  02من القانون رقم .02 /02
 -10املادة  04من قانون رقم .02 /02
 -11املادة  30من قانون رقم .02 /02
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 -3املساحات واملواقع احملمية  :حلماية املناطق األثرية نصت املادة  23من القانون رقم  04 /98املتعلق حبماية الرتاث
الثقايف على ضرورة احلصول على املوافقة املسبقة من مصاحل الوزارة املكلفة ابلثقافة فيما خيص األشغال اليت تتطلب احلصول على
رخصة البناء ،وهذا ما أكدته املادة  34اليت اعتربت موافقة الوزير املكلف ابلثقافة شرط مسبق قبل مباشرة أي مشروع بناء على
احملمية الثقافية املقرتح تصنيفها أو املصنفة ،ويتعلق األمر مبشاريع ترميم وإعادة أتهيل العقارات املشمولة يف املوقع وإضافة بناء
جديد إليها وإصالحها ،وكذلك األشغال وتنظيم النشاطات املنصوص عليها يف املواد 22،27 ،21 :على أن يسلم الرتخيص
املسبق خالل مدة شهر ابلنسبة لألشغال اليت تتطلب احلصول على رخصة البناء و مدة شهرين يف احلالة العكسية ،ويعد عدم رد
اإلدارة موافقة  ،1ويف حالة وقوع املعامل األثرية يف مناطق التوسع السياحي يكون لزاما استشارة كل من اإلدارة املكلفة ابلسياحة
واإلدارة املكلفة ابلثقافة.2
ما جتدر اإلشارة إليه أن املشرع اجلزائري مل حيدد وبصفة صرحية األشغال املعنية ابلرتخيص اإلداري دون رخصة البناء على
عكس ما كان معمول به يف ظل القانون رقم  ،02 /82حيث استثنت املادة  03منه أشغال الرتميم ،اإلصالح و التمليط
للقصور الوطنية و اآلاثر التارخيية والبناايت املدنية املصنفة من احلصول على رخصة البناء ،لكن ابلرجوع إىل نص املادة 19
من املرسوم التنفيذي رقم  323 /03املتضمن كيفيات إعداد خمطط محاية املواقع األثرية واملناطق احملمية التابعة هلا واستصالحها،
و نص املادة  18من املرسوم التنفيذي رقم  324 /03املتضمن كيفيات إعداد املخطط الدائم حلفظ واستصالح األراضي
والقطاعات احملفوظة يتبني أن املشرع اجلزائري ربط بني الرتخيص وبني أشغال التعديل والتهيئة وإعادة التهيئة للعقارات الواقعة
داخل القطاعات احملفوظة أو املنطقة احملمية للمواقع األثرية ،وابلتايل فهي معفاة من احلصول على رخصة البناء.
أما فيما خيص احملميات الطبيعية فقد منع املشرع اجلزائري كل األنشطة اليت يتم على مستوى احملميات الطبيعية الكاملة
دون التطرق إىل األصناف األخرى ،مبا فيها أعمال البناء ،3كما ال ميكن إقامة املشاريع ذات املنفعة الوطنية أو توسيعها أو تغيريها
إال بعد موافقة جملس الوزراء ،4ويف ظل غياب النصوص التنظيمية اخلاصة ابلقانون رقم  02 /11مع عدم حتديد للجهات اإلدارية
املكلفة مبنح الرتخيص يبقى هذا االختصاص من صالحيات مديرايت البيئة على مستوى الوالايت.
 -4األراضي الفالحية واألراضي ذات الوجهة الفالحية :تعترب األراضي الفالحية أكثر املناطق اخلاصة عرضة ملخاطر

التعمري الفردي ،فقد عرفت ضغطا كبريا خاصة يف السنوات األخرية نتيجة ارتفاع عدد السكان ،األمر الذي فرض على املشرع
اجلزائري ضرورة وضع قواعد صارمة ملنح رخصة البناء ،حيث اشرتط ضرورة احلصول على ترخيص مسبق من وزارة الفالحة قبل
البدء يف األشغال ،5كما اعتمد مقاييس خاصة ختتلف ابختالف الغرض من البناء ومدى خصوبة األرض ،ورغم أن القاعدة العامة
ترتكز على مبدأ عدم إمكانية البناء على األراضي الفالحية إال أن املشرع اجلزائري استثىن ذلك بضرورة رفع الطاقة اإلنتاجية
للمستثمرة الفالحية وزايدة نشاطها سواء تعلق األمر ابملنشأة الزراعية أو السكنية.6
وفيما خيص شروط منح رخصة البناء ،فقد أحالت املادة  34من القانون رقم  25 /90إىل األحكام العامة املتعلقة
ابلتعمري ومن أمهها املادتني  48و 49من القانون رقم  ،29 /90حيث خيتص ر.م .ش .ب إبصدار رخصة البناء يف حالة وجود

 -1املادة  31من القانون رقم .04 /98
 -2املادة  02من املرسوم التنفيذي رقم .421 /04
 -3املادة  08من القانون رقم .02 /11
 -4املادة  09من القانون رقم .02 /11
 -5املادة  34من القانون رقم .25 /90
 -6املادة  33من القانون رقم .25 /90
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خمطط شغل األراضي أما يف احلالة العكسية تنص املادة  49من القانون رقم 29 /90على ضرورة احلصول على ترخيص مسبق
من وزارة الفالحة وهذا يف احلاالت التالية:
 البناايت واملنشأة الالزمة للري واالستغالل الفالحي.
 البناايت واملنشآت ذات املصلحة الوطنية أو الالزمة للتجهيزات اجلماعية.

 التعديالت يف البناايت املوجودة.
ابلتايل فإن إجناز أي منشأة ضمن احلاالت السابقة يتطلب ترخيص مسبق من وزارة الفالحة كشرط مسبق للحصول
على رخصة البناء ،ويف نفس السياق اشرتطت املادة  35من القانون رقم  25 /90أن ال تسلم رخصة البناء إال للمالك أو احلائز
أو الشاغل يف نطاق احتياجاهتم الذاتية ،وفيما خيص املقاييس املطبقة على البناء واليت ختتلف ابختالف موضوع البناء واهلدف منه
فقد ميَّز املشرع اجلزائري بني نوعني من البناءات:
 البناءات املعدة التجهيز :اشرتط أن ال تتجاوز مساحة قطعة األرض اليت تنشأ فوقها البناايت الضرورية

ملنشآت التجهيز املرتبطة ابالستغالل الزراعي  1 /50من املساحة الكية عندما تكون هذه األخرية أقل من  5هكتار ،وترتفع بـ
 50مرت مربع هكتار إضايف ، 1وإذا كانت األراضي الزراعية ذات إمكانيات ضعيفة فال بد من أن ال تتجاوز مساحة البناايت
 1 /25من املساحة الكلية.2
 البناءات املعدة للسكن :توجد يف حاالت3؛إذا كانت املساحة الكلية للمستثمرات أقل من  5هكتار ،حتدد

مساحة الوعاء املخصص الستقبال البناء املعد للسكن بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1 /250من املساحة الكلية ،أما ما بني  5و 10هكتار لكل
هكتار إضايف  20مرت مربع وما فوق  10هكتار حنسب املساحة املخصصة للبناء كما ذكر يف احلالة األوىل على أن يضاف إليه
 10مرت مربع لكل هكتار إضايف ،تعد هذه املقاييس مبثابة قيود على احلق يف البناء ابلنسبة لألراضي الفالحية سواء كانت ذات
إمكانيات عالية أو متوسطة أو ضعيفة ،وهي حتقق احلماية الوقائية اخلاصة اليت أقر هبا املشرع يف هذه األراضي نظر ألمهيتها
االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
وما جتدر اإلشارة إليه ،أن املشرع اجلزائري قد فتح اجملال لتحويل األراضي الفالحية إىل أراضي قابلة للتعمري ،على أن يتم
ذلك طبقا لإلجراءات القانونية املنصوص عليها ،4والذي تتعلق أساس بضرورة إجراء عملية التحويل مبوجب أدوات التهئية
والتعمري ،ويتطلب ذلك استصدار نص تشريعي لتحديد قطعة األرض مع حتديد القيود التقنية واملالية اليت ترافق عملية التحويل،
وكذا قيمة التعويض عن النقص يف القيمة ،حيث نصت املادة  37من القانون رقم  25 /90على ما يلي" :جيب أن يرتتب عن
كل حتويل تعويض لفائدة الدول واجلماعات احمللية مقابل القيمة الناجم عن هذا التحويل يف إطار تطبيق أحكام املادة 36
أعاله".
يتبني من نص هذه املادة أن املشرع اجلزائري ينظر إىل األراضي الفالحي نظرة اقتصادية حبتة دون االهتمام بقيمتها
البيئية ،و اإلشكال املطروح هو كيف ميكن تقدير حجم األضرار البيئية اليت تتميز ابلطبيعة الالحمدودة و غري املباشرة ،واليت
يستحيل يف معظم احلاالت تقييمها،خاصة إذا تعلق األمر ابآلاثر املستقبلية ،كما أن احلديث عن التعويض املادي تعكس مدى
 -1املادة  03من القرار الوزاري املشرتك بني وزير الفالحة ووزير السكن ،املؤرخ يف  ،1992/09 /13املتعلق حبقوق البناء املطبقة على األراضي الواقعة خارج
املناطق العمرانية للبلدية ،اجلريدة الرمسية رقم  ،86الصادرة بتاريخ  ،1992 /12 /06صدر تطبيقا للمادة  26من املرسوم التنفيذي رقم .175 /91
 -2املادة  04من القرار الوزاري املشرتك.
 -3املادة  05واملادة  06من القرار الوزاري املشرتك.
 -4املادة  36من القانون رقم . 25 /90
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جهل املشرع اجلزائري للقيمة البيئية لألراضي الفالحية ،فتحويها إىل أراضي قابلة للتعمري يعد حل ترقيعي ويساهم يف تفاقم األزمة
البيئية أكثر.

 -5األراضي الغابية :اعتمد املشرع اجلزائري يف تعريف الغاابت على املعيارين العددي و اجلغرايف و هذا من خالل
القانون  ،112/84حيث اعتربت املادة  08منه أن الغاابت هي ":مجيع األراضي املغطاة أبنواع غابية على شكل جتمعات غابية
يف احلالة العادية"  ،يف حني حاولت املادة  09منه إزالة هذا الغموض من خالل تكملة هذا التعريف بتحديدها ملفهوم التجمعات
الغابية كما يلي "يقصد ابلتجمعات الغابية يف احلالة العادية ،كل جتمع حيتوي على األقل مائة ( )100شجرة يف اهلكتار الواحد
يف احلالة نضج يف املناطق اجلافة وشبه احلافة و ثالمثائة ( )300شجرة يف اهلكتار الواحد يف حالة نضع يف املناطق الرطبة وشبه
الرطبة" ،إال أن التعريف الوارد يف القان ـ ـ ــون  25 /90املتعلق ابلتوجيه العقاري ،املعدل املتمم كان أكثر وضوحا ،فقد عرفت املادة
 13منه األراضـ ـ ـ ـ ـي الغابية "...أبهنا كل أرض تغطيها غابة يف شكل نبااتت تفوق كثافتها  300شجرة يف اهلكتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواحد
يف املنطقة الرطبة وشبه الرطبة ،و  100شجرة يف املنطقة القاحلة على أن متتد مساحتها الكلية إىل ما يفوق  10هكتارات
متصلة".
كما عرفت املادة  04من املرسوم التنفيذي  ،2115/2000الغابة واعتربها أبهنا " كل أرض تغطيها أحراج تتشكل
من غابة أو أكثر ،إما يف حالتها الطبيعية ،وإما بفعل تشجري أو إعادة تشجري على مساحة تفوق ( )10هكتارات متصلة،
وتشمل على األقل ما يلي:
 مائة ( )100شجرة يف اهلكتار الواحد يف حالة نضج يف املنطقة القاحلة وشبه القاحلة.
 ثالثة ( )300شجرة يف اهلكتار الواحد يف حالة نضج يف املنطقة الرطبة أو شبه الرطبة".3
وفيما خيص محاية األراضي الغابية من خماطر التعمري الفردي ،فقد فرض املشرع اجلزائري ضرورة احلصول على ترخيص
من الوزارة املكلفة ابلغاابت ابلنسبة لكل أنواع البناء ،سواء تعلق األمر مبزاولة النشاط أو السكن ،فال جيوز إقامة أي ورشة
لصناعة أو ختزين اخلشب أو املنتوجات املشتقة عنه على بعد يقل عن مخسمائة مرت مربع ( 500مرت ،)4أو إقامة فرن للجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر
أواجلبس أو مصنع لآلجر أو فرن لصناعة مواد البناء أو أي وحدة أخرى يكون نشاطها مصدر للحرائق على بعد يقل عن
واحد كيلو مرت( 01كم) دون هذا الرتخيص ،5كما ال جيوز أيضا إقامة أي مصنع لنشر اخلشب داخل األمالك الغابية الوطنية،
أو على بعد يقل عن ( )02كيلو مرت ،6وقد صنفت املادة  01من األمر رقم 20 /91املعدل واملتمم للقانون رقم ،712 /84
أنواع االستغالل املرخص هبا إىل عدة أنواع منها على اخلصوص تلك املتعلقة ابملنشآت األساسية لألمالك الغابية الوطنية،
منتوجات الغابة ،املرعى ،بعض النشطات األخرى امللحقة و املرتبطة ابلغابة وحميطها املباشر ،وأخريا بتثمني أراضي جرداء أو ذات
طبيعة سبخية عن طريق تطوير األنشطة غري امللوثة املعلن عن أولويتها يف املخطط الوطين ،حيث يعترب هذا الرتخيص شرط مسبق
للحصول على رخصة البناء ووسيلة ملمارسة رقابة استباقية على مجيع األنشطة واألعمال اليت تتم يف األراضي الغابية ،غري أن

-1القانون  ،12/84املؤرخ يف ،1984 /06/ 23يتضمن النظام العام للغاابت(،اجلريدة الرمسية رقم  ،26الصادرة بتاريخ  ،)1984 /06 /26املعدل و املتمم
مبوجب األمر رقم  ، 20/91املؤرخ يف ،1991 /12 /02اجلريدة الرمسية رقم  ،62الصادرة بتاريخ .1991 /12 /04
-2املرسوم التنفيذي رقم ،115 /2000املؤرخ يف ،2000/05/24حيدد قواعد مسح األراضي الغابية ،اجلريدة الرمسية رقم  30الصادرة بتاريخ .2000/05 /28
 -3من الواضح أن املادة ورد فيه غموض وهذا راجع إىل سوء الرتمجة  ،لذا يستحسن العودة إىل النص ابللغة الفرنسية .
-4املادة  27من القانون رقم .12 /84
 -5املادة  28من القانون رقم .12 /84
 -6املادة  30من القانون رقم .12 /84
 -7األمر رقم . 20 /91
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تسليمه من قبل الوزارة املكلفة ابلغاابت وهي سلطة مركزية جتعله من الناحية العملية صعب املنال ،لذا من األفضل أن مينح هذا
االختصاص للوايل الذي يف مجيع احلاالت تساعد املصاحل التقنية الوالئية للغاابت ،وهبذه الكيفية يتم ضمان السرعة والفعالية
يف الفصل يف مثل هذه القضااي اليت تتطلب التواجد يف عني املكان.1
يف األخري ومن خالل التطرق إىل دور رخصة البناء يف محاية املناطق احلساسة يتضح أن املشرع اجلزائري و حرصا منه
على محاية املناطق اخلاصة من خماطر التعمري الفردي ،وهبدف حتقيق التوازن بني أعمال البناء فيها وبني احملافظة عليها ،اشرتط
ضرورة احلصول على ترخيص من اجلهات اإلدارية املعنية كشرط مسبق للحصول على رخصة البناء ،و هذا ما يسمح بتحقيق رقابة
قبلية مضاعفة.
اثلثا :الدراسات البيئية املسبقة:

قيد املشرع اجلزائري إجراءات إعداد رخصة البناء بضرورة القيام بدراسات بيئية مسبقة اليت تتمثل بشكل أساسي يف:

 -1دراسة التأثري على البيئة :اشرتطت املادة  35من املرسوم التنفيذي رقم  ،176 /91ضرورة إرفاق طلب احلصول
على رخصة البناء بدراسة التأثري اليت تبني مدى احرتام مشاريع البناء للقواعد اخلاصة حبماية البيئة ابعتبارها أداة وقاية تدخل يف
إطار سياسة محاية البيئة ووقاي تها من األضرار املستقبلية الناجتة عن األنشطة العمرانية ،وال يعد إجراؤها قرار إداراي يرتتب عليه محاية
عناصر النظام العام التقليدية بل كل ما يف األمر أنه يدخل يف مسار إعداد قرار إداري خاص مبنح ترخيص من عدمه ملشروعات
من املزمع إقامتها ،كما يعترب أيضا وثيقة أساسية يف امللف اإلداري التقين املتعلق ابلرخص اإلدارية يف إطار املنشآت املصنفة،
وترتبط أيضا ابملصاحل احملمية اليت يسعى املشرع إىل احملافظة عليها و املتمثلة يف لياقة اجلوار و األمن و الصحة والنظافة والفالحة
واحلماية الطبيعية واحملافظة على األماكن الساحلية واألثرية ،2وابلتايل فهي متثل إحدى أبرز الوسائل القانونية اليت تكشف عن
حجم التداخل والرتابط بني اجملال العمراين واجملال البيئي ،فمن خالهلا يتم ضمان التوقيف من النمو العمراين واحملافظة على البيئة
وكذا ضمان احرتام مطابقة أعمال البناء لألصول الفنية واملواصفات العامة ،3ومن هنا تربز أمهية دراسة التأثري على البيئة كإجراء
هام يسمح ابلتوفيق بني اعتبارات التنمية ومقتضيات احملافظة على البيئة ،4حيث تعمل على ضمان إقامة أعمال البناء دون
استنزاف أو إعداد للثروات واملوارد الطبيعية من خالل حتديد وتقييم اآلاثر املباشرة أو غري املباشرة للمشروع والتحقق من التكفل
ابلتعليمات املتعلقة حبماية البيئة ،5وعليه تعترب دراسة التأثري من أبرز الوسائل القانونية اليت من خالهلا يتم ضمان حتقيق التنمية
العمرانية دون اإلخالل مبتطلبات محاية البيئة ،فإذا كانت التنمية العمرانية املستدامة ضرورة ملحة لرفاهية األفراد ،فإن ذلك مرهون
بنوعية البيئة اجليدة و الصحية ،وال يتحقق ذلك إال إبدخال املعايري البيئية من خالل تنفيذ دراسة التأثري البيئي لدفع عجلة التنمية
العمرانية ،وابملقابل حتقيق استغالل متوازن لعناصر البيئة حيث ال يتجاوز مشروع البناء قدرات وطاقة حتمل النظام البيئي.
و هذا ما يسعى القانون رقم  29 /90إىل حتقيقه من خالل حتديد القواعد العامة الرامية إىل تنظيم إنتاج األراضي
القابلة للتعمري ،وتكوين وحتويل املبىن يف إطار التسيري االقتصادي لألراضي القابلة للتعمري ،وتكوين وحتويل املبىن يف إطار التسيري

 -1نصر الدين هنوين،الوسائل القانونية واملؤسساتية حلماية الغاابت يف اجلزائر ،مطبوعات الديوان الوطين لألشغال الرتبوية ،اجلزائر العاصمة ،2001 ،ص.36

 -2مصطفى كراجي "،محاية البيئة :نظرات حول االلتزامات واحلقوق يف التشريع اجلزائري" ،جملة إدارة ،املدرسة الوطنية لإلدارة ،العدد  ،1997 ،02ص .60

 -3منصور جماجي"،دراسة مدى التأثري على البيئة كأداة حلمايتها من أخطار التوسيع العمراين يف التشريع اجلزائري" ،جملة البحوث والدراسات العلمية ،كلية احلقوق،
جامعة املدية ،العدد  ،03ديسمرب  ،2009ص.14
 -4سامية قايدي" ،احلماية القانونية للبيئة" ،جملة إدارة ،املدرسة الوطنية لإلدارة ،اجمللد  ،20عدد  ،2010 ،02ص.72

 -5املادة  02من املرسوم التنفيذي رقم  ،145/07املؤرخ يف ،2007/05/19املتعلق بدراسة التأثري يف البيئة ،اجلريدة الرمسية رقم  ،34الصادرة بتاريخ
.2007/05/22
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االقتصادي لألراضي واملوازنة بني وظيفة السكن والفالحة والصناعة وأيضا رقابة البيئة واألوساط الطبيعية والرتاث الثقايف والتارخيي
على أساس احرتام مبادئ و أهداف السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية.1
كما يربز دور دراسة التأثري على البيئة أيضا يف التوفيق بني النمو العمراين واحملافظة على البيئة ومحايتها ،من خالل
اعتمادها كإجراء أساسي خبصوص مجيع املشاريع اليت من شأهنا أن تلحق ضررا ابلبيئة ،وهي مسألة تثري تطبيق مجلة من القوانني
ذات الصلة ابلقانون رقم  10/03املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة ويف مقدمتها القانون رقم  29 /90والنصوص
التنظيمية املطبقة له ، 2ويف نفس السياق قيَّدت املادة  05من املرسوم التنفيذي رقم  175/91منح رخصة البناء بضرورة إجراء
دراسة التأثري على البيئة إذا تعلق األمر ابلبناءات اليت بفعل موضعها أو مآهلا أو حجمها من طبيعتها أن تكون هلا عواقب ضارة
ابلبيئة.
 -2مذكرة خاصة ابملباين الصناعية :قيَّد املشرع اجلزائري بناء املنشاة الصناعية بضرورة إرفاق ملف رخصة البناء بـمذكرة

خاصة 3تتضمن جمموعة من البياانت املتعلقة ابجلانب البيئي ،كالوسائل اخلاصة مبكافحة احلرائق ،املواد السامة والصلبة والغازية
وكمياهتا املضرة ابلصحة العمومية والزراعة واحمليط نسبة الغازات املنبعثة وترتيب املعاجلة والتخزين والتصفية ومستوى الضجيج
املنبعث ابلنسبة للبياانت ذات االستعمال الصناعي والتجاري واملؤسسات املخصصة الستقبال اجلمهور ،حيث تعكس هذه
املذكرة الدور اهلام الرخصة البناء يف رقابة التوسع العمراين واحلرص على فصل املناطق الصناعية عن مناطق التجمع السكاين تفاداي
لألضرار السلبية الناجتة عن األنشطة الصناعية.
إن جعل الدراسات البيئية إجراء ضروري للحصول على رخصة البناء زاد من فعاليتها كأداة للرقابة القبلية على أنشطة
أعمال البناء ،حيث مل يعد التوسع العمراين يتم بطريقة عشوائية بل عن طريق دراسات علمية حتدد ما جيب أن يكون عليه التوسع
من الكفاءة تسمح مبراعاة االشرتاطات الصحية ومحاية األراضي الفالحية واملساحات اخلضراء اليت تشكل الوسط البيئي الذي
يعيش فيه اإلنسان 4و ابقي املناطق احلساسة ،و كذلك من خالل الضوابط البيئية املفروضة على البناية واإلجراءات املسبقة
الواجب إتباعها األمر الذي يعكس مدى أمهية رخصة البناء يف جتسيد احلماية الوقائية للبيئة من خماطر التعبري.
من خالل ما تقدم يتضح أن املشرع اجلزائري يويل إهتمام كبري ملشاكل العمران والبيئة معا و يريد حتقيق التوفيق بني
النمو العمراين و احملافظة على البيئة و محايتها  ،لذا يسعى جاهدا إىل تكيف أداة التعمري مع مقاييس محاية البيئة اليت تويل وضعها
قانون محاية البيئة ،هذا ما فعله املشرع ابلنسبة لرخصة البناء اليت تعترب األداة الفعالة لتحقيق األهداف املسطرة. 5
املطلب الثاين :احلماية الوقائية للبيئة من خالل رخصيت التجزئة و اهلدم

يف إطار تطبيق الضبط اإلداري يف جمال العمران و هبدف جتسيد احلماية الوقائية للبيئة من خماطر التعمري  ،نظم املشرع

اجلزائري إضافة إىل رخصة البناء رخصة التجزئة (الفرع األول) و رخصة اهلدم (الفرع الثاين) ،و اليت تلعب كل منهما دورا ابرزا
يف محاية البيئة من خالل مسامهتها يف تنظيم حركة العمران و مراقبة أعمال التهيئة و التعمري ،و إن كانت أقل أمهية من رخصة
البناء ،إال أن اشرتاطها أمر ضروري .
 - 1املادة  01من القانون رقم .29/90
 - 2منصور جماجي ،املرجع السابق ،ص.16
 - 3املادة  35من املرسوم التنفيذي رقم .176/91
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 صافية أقلويب أولد رابح ،رخصة البناء :آلية حلماية البيئة يف القانون اجلزائري ،أوراق ألقيت يف امللتقى الوطين حول الرتقية العقارية ،كلية احلقوق والعلومالسياسية ،جامعة ورقلة ،2012 ،ص ص .18،19

 -5يوسف بناصر  ،رخصة البناء و محاية البيئة ،اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية و االقتصادية و السياسية ،العدد  ، 04جامعة بن عكنون ،اجلزائر العاصمة،
ص .828
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الفرع األول :احلماية الوقائية للبيئة من خالل رخصة التجزئة
تتعدى أشغال التهيئة والتعمري أعمال البناء لتشمل أعمال التجزئة،ونظرا ملا تسببه هذه األخرية من أضرار للبيئة فقد
اخضع املشرع اجلزائري كل عملية تقسيم مللكية عقارية لقطعتني أو أكثر هبدف البناء الرقابة السابقة مبوجب رخصة التجزئة،
ما يساهم يف حتقيق احلماية الوقائية للبيئة ،ولدراسة الدور البيئي لرخصة التجزئة (اثنيا) ،يتطلب األمر حتديد مفهومها( أوال).
أوال :مفـ ـه ـ ـوم رخصة التـ ـجزئ ـ ـة

 -1تعريـ ـف رخصة التـ ـجزئـ ـ ـة :تعد رخصة التجزئة من أهم وسائل الرقابة املسبقة على أعمال التهيئة والتعمري نظرا ملا

تضفيه من محاية لألراضي واملمتلكات يف احلدود املقررة قانوان ،ولقد اشرتط املشرع اجلزائري هذه الرخصة يف كل عملية تتعلق
بتقسيم ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات لقطعتني أو أكثر ،1على أن تستعمل هذه األخرية يف تشييد بناية ،2وهو بذلك
اكتفى بتعريف التجزئة دون الرخصة املتعلقة هبا ،لكن بشكل أقل وضوحا من التعريف الوارد يف القانون رقم  02 /82الذي
اعترب التجزئة أبهنا ..." :عملية تتمثل يف تقسيم ملك عقاري أو عدة أمالك عقارية إىل قطعتني أو أكثر لغرض إقامة بناية أاي كان
ختصيصها".3
أما من الناحية الفقهية فتعرف التجزئة أبهنا" :تقسيم امللكية إىل قطع بغرض البناء عليها" 4أو هي":عملية تقسيم مللكية
عقارية إىل عدة قطع موجهة إلنشاء بناايت" ،5أما الدكتور عزري الزين فقد عرف رخصة التجزئة أبهنا " :القرار اإلداري الصادر
من سلطة خمتصة قانوان ،متنح مبقتضاه احلق لصاحب ملكية عقارية واحدة أو أكثر أو موكله أن يقسمها إىل قطعتني أو عدة قطع
الستعماهلا يف تشييد بناية" ،6من خالل هذا التعريف ال ميكن اعتبار رخصة التجزئة إال التصرفات القانونية الصادرة على شكل
قرارا إداري من السلطة املختصة ،وبذلك خترج كل التصرفات القانونية األخرى حىت وإن كان الغرض منها تقسيم ملكية عقارية،
وجيب أن يكون إصدار هذه الرخصة بناءا على طلب صاحب ملكية عقارية أو أكثر أو موكله ،على أن يكون الغرض
من التقسيم هو تشييد بناية.
 -2نطاق تطبيق رخصة التجزئة :رغم أن رخصة التجزئة تعترب إجبارية يف كل عملية تقسيم مللكية عقارية أو أكثر إذا

كان اهلدف منها تشييد بناايت عليها ،إال أنه ال تعترب كل عملية تقسيم جتزئة ،7فحماية للمصلحة العامة العمرانية و املصلحة
العامة البيئية ،منع املشرع اجلزائري منح رخصة التجزئة إذا مل تكن األرض اجملزأة موافقة ملخطط شغل األراضي أو لوثيقة التعمري اليت
حتل حمله ،وهذا املنع هو من النظام العمومي ،أي ال جيوز لإلدارة خمالفته غري أهنا متتلك السلطة التقديرية يف منح رخصة التجزئة
ابلنسبة للبلدايت اليت ال يغطيها خمطط شغل األراضي أو وثيقة التعمري اليت تقوم مقامه إذا كانت األرض اجملزأة غري موافقة
لتوجيهات املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري أو التوجيهات اليت تضبطها القواعد العامة للتهيئة والتعمري ،8وعليه فموضوع
 - 1املادة  57من القانون رقم .29 /90
 - 2املادة  07من املرسوم التنفيذي رقم .176 /91
 - 3املادة  24من القانون رقم .02 /82
-Patrick Gerard, pratique du droit de l’urbanisme : urbanisme réglementaire, individuel et

4

opérationnels, 5è𝑚𝑒 édition, édition Eyrolles, Paris, 2007, p220.

-Henri Jacquot, François Priet, op. cit, P415.

5

 - 6الزين عزري ،قرارات العمران الفردية  ،.....املرجع السابق ،ص.43

 - 7تتم رقابة عمليات التجزئة مبوجب رخصة التجزئة يف حني تتم رقابة عمليات التقسيم بشهادة التقسيم ،حيث ختتص األوىل بكل عملية تقسيم لقطعة أرضي ـ ـ ـ ـ ـ ـة أو
أكثر قصد البناء عليها ،بينما ختتص الثانية بعمليات تقسيم العقارات املبنية دون القطع األرضية.
 -8املادة  18من املرسوم التنفيذي رقم .176 /91
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الرتخيص هو التقسيم ألجل إقامة البناء ،و املهم هو امللكية العقارية اليت توافق يف أجزائها خمطط شغل األراضي ،1وابلتايل فإن
تقسيمات امللكية العقارية اخلاضعة لرخصة التجزئة هي التقسيمات اليت يشرتط فيها أن تشمل:

 ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات عقارية ملالك واحد. أن تكون الغاية منها إقامة بناايت األراضي اجملزأة. أن تكون األرض اجملزأة موافقة ملخطط شغل األراضي أو وثيقة حتل حمله. أن تكون التقسيمات العقارية متزامنة أو متعاقبة ،لكن جيب يف كل احلاالت أن يشرع يف أشغال التهيئة خالل ثالثسنوات ابتدءا من اتريخ تبليغ القرار املتعلق ابلتجزئة ،وقد مت استثناء أشغال التجزئة اخلاصة بوزارة الدفاع الوطين وبعض اهلياكل
القاعدية اخلاصة التابعة لبعض الدوائر الوزارية أو اهليئات أو املؤسسات من وجوب استخراج رخصة التجزئة.2
 -3إجراءات إصدار رخصة التجزئة  :تتم عملية إصدار رخصة التجزئة مبوجب قرار إداري صادر من سلطة خمتصة

وهذا بعد تقدمي الطلب الذي يكون حمل دراسة من جهات خمتصة ومتعددة.

 1-3تقدمي طلب رخصة التجزئة :يشرتط املشرع اجلزائري لقبول طلب رخصة التجزئة توفر شروط قانونية تتعلق ،بصفة

الطالب وأيضا مبضمون الطلب.

 1-1-3صفة طالب رخصة التجزئة :على خالف رخصة البناء ،اقتصر املشرع اجلزائري صفة طالب رخصة التجزئة
على كل من املالك أو موكله ،3أو احلائز طبقا ملفهوم قانون التوجيه العقاري رقم  25 /90ابعتباره حيوز على سند حيازي مشهر،
وله أن يتصرف تص ـ ـرف املالك احلقي ـ ـ ـ ـ ـقي ما مل يقرر القضاء خالف ذلك ،4وهنا يثور التساؤل حول عدم منح املشرع للمستأجر
أو اهليئة العامة حق تقدمي طلب احلصول على رخصة التجزئة ،إذ ميكن للجهة اليت استفادت من نوع ملكية أرض للمصلحة
العامة أن تطلب رخصة التجزئة إلقامة بناايت على هذه األرض ،5ويقع على املالك أن يثبت صفته بنسخة من عقد امللكية كما
ميكنه أن يوكل شخص آخر مبوجب عقد وكالة يمرفق مع الطلب.
 2-1-3شروط طلب رخصة التجزئة :يقوم طالب رخصة التجزئة بتقدمي طلبه إىل اجلهة املختصة متضمنا ما يلي

 1-2-1-3واثئق إدارية تثبت صفة طالب رخصة التجزئة :تتمثل هذه الواثئق حسب نص املادة  08من

املرسوم التنفيذي رقم  ،176 /91يف كل من طلب رخصة جتزئة موقع عليه ،نسخة من الوثيقة اليت تثبت صفة طالب الرخصة
واملتمثلة يف سند امللكية إذا كان املتقدم ابلطلب مالك العقار أو التوكيل إذا كان طالب الرخصة وكيل املالك ،نسخة من الوثيقة
اليت تثبت صفة طالب الرخصة واملتمثلة يف سند امللكية إذا كان املتقدم ابلطلب مالك العقار أو التوكيل إذا كان طالب الرخصة
وكيل املالك.
 2-2-1-3واثئق تقنية انسحاب تبني حمل الطالب مع قواعد العمران:6

 تصميم املوقع يعد على سلم  1/2000أو  1/5000يشمل على الوجهة واهلياكل القاعدية للخدمة معبيان طبيعتها وتسميتها وكذا نقاط االستدالل اليت متكن من حتديد قطعة األرض.
 -1الزين عزري ،قرارات العمران الفردية  ،.....املرجع السابق  ،ص.45
 -2املادتني  01و 02من الرسوم التنفيذي رقم .176 /91
 -3املادة  08من املرسوم التنفيذي رقم .176 /91
 -4املادة  43من القانون رقم .25 /90
 -5الزين عزري ،قرارات العمران الفردية  ،.....املرجع نفسه  ،ص.47
 -6املادة  09من املرسوم التنفيذي رقم .176 /91
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 تصاميم ترشيدية معدة على سلم  1/2000أو  1/500حتدد القطعة األرضية ومساحتها وكذا نقاط وصلشبكات الطرق املختلفة وقنوات التموين ابملياه الصاحلة للشرب وصرف املياه القذرة وتوزيع الغاز والكهرابء إضافة ملوقع مساحات
توقف السيارات واملساحات احلرة وموقع البناايت املربجمة وشكلها العمراين.
 مذكرة حتدد القطع اجملزأة لألرض ومساحتهما ،االحتياجات للمياه والغاز والكهرابء. برانمج األشغال يوضح املواصفات التقنية للمشاريع والتهيئة املقررة. دفرت الشروط يعد حسب النموذج الذي يقرره الوزير املكلف ابلتعمري ،حيدد االلتزامات واالتفاقات الوظيفيةوذات املنفعة العامة املفروضة على األراضي اجملزأة وكذا الشروط اليت تتجزأ مبوجبها البناءات كما حيدد أيضا تنظيم امللكيات
واملغارس واملساحات اخلضراء واألسيجة.
ويف حالة ما إذا كان إجناز أشغال النفع سوف يتم وفق تكتالت خمتلفة للبناايت ،فإنه ميكن لصاحب التجزئة ان يدعم
ملفه ابلواثئق البيانية واملكتوبة املتعلقة ابلنسبة لكل تكتل للبناايت.1
 3-2-1-3واثئق تبني انسجام حمل الطلب مع قواعد محاية البيئة :تتمثل هذه الواثئق يف:
 مذكرة توضيح التدابري املتعلقة بطرق معاجلة وتنقية املياه املرسبة الصناعية من مجيع املواد السائلة أو الصلبة وتصفيةالغازات املنتشرة املضرة ابلصحة العمومية واحمليط.
 مذكرة حتدد مستوى الضجيج ابلنسبة لالستعمال الصناعي.يبدو أن املشرع اجلزائري قد مجع بني الغرض من التجزئة وبني مقتضيات مشروع البناء املزمع القيام به بعد عملية التقسيم،
وهو ما جعله يتشدد يف الواثئق املذكورة آنفا وجعلها إلزامية كلها ،ومل جيعل بعضها إجباري وبعضها اختياري.2
 2-2دراسة طلب رخصة التجزئة :يودع طلب رخصة التجزئة وامللف املوفق به إىل ر .م .ش .ب يف مخسة نسخ

مقابل وصل بذلك ، 3حيث ترسل نسخة منه إىل مصلحة الدولة املكلفة ابلتعمري على مستوى الوالية خالل مثانية أايم إذا كان
ر .م .ش .ب .ممثال للبلدية ،ويف أربع نسخ يف احلاالت األخرى ،4تقوم هذه املصلحة كجهة خمتصة ابلتأكد من مطابقة مشروع

األراضي اجملزأة لتوجيهات املخطط ) (POSو يف حالة انعدامه لتعليمات املخطط ) ،(PDAUأو لألحكام املتعلقة ابلقواعد
العامة للتهيئة والتعمري يف حالة غياب أدوات التهيئة والتعمري ،كما يتم التحقيق أيضا من دراسة االنعكاسات اليت ميكن أن تنجر
عن إجناز األراضي اجملزأة فيما خيص النظافة و املالءمة الصحية والبيئية ودراسة االنعكاسات اليت ميكن أن تنجر عن حركة املرور
والتجهيزات العمومية ومصاحل املنفعة العامة واملالية للبلدية.5
ولزايدة فعالية الرقابة تقوم املصلحة املكلفة ابلتعمري على مستوى الوالية ابالستشارة الوجوبية لـمجموعة من املصاحل التقنية
املختصة اليت تبدي رأيها خالل ثالثون يوما من اتريخ استالم امللف ،وإال مع َد سكوهتا موافقة ضمنية مع إعادة امللف للمصلحة
يف كل احلاالت ،و املالحظ هنا أن املشرع اجلزائري مل حيدد هذه املصاحل كما فعل يف رخصة البناء.
كما ميكن للمصلحة املكلفة بتحضري امللف ،أن تقرتح على السلطة املختصة إجراء حتقيق عمومي يتم حسب األشكال
املنصوص عليها ابلنسبة للتحقيق يف املنفعة العمومية ،6و هلا أيضا اقرتاح كيفية املسامهة عند االقتضاء يف مصاريف تنفيذ التهيئة
 -1املادة  02من املرسوم التنفيذي رقم .307 /09

 -2الزين عزري ،قرارات العمران الفردية  ،.....املرجع السابق ،ص.48
 -3املادة  61من القانون رقم  29 /90و املادة  10من املرسوم التنفيذي رقم .176 /91
 -4املواد  16 -14من املرسوم التنفيذي رقم .176 /91
 -5املادة  11من املرسوم التنفيذي رقم .176 /91
 -6املادة  12من املرسوم التنفيذي رقم .176 /91
85

والتجهيزات العامة اليت تفرضها على صاحب الطلب ،1وهذا خالل مدة شهرين إلبداء رأيها إذا كان ر .م .ش .ب خمتصا مبنح
رخصة التجزئة بصفته ممثال للدولة ،غري أن املشرع اجلزائري مل حيدد هذه املدة كما فعل يف ابقي احلاالت ،حيث أحالت املادة 16
من املرسوم التنفيذي رقم 176 /91إىل املادة  14لتحديد هذه اآلجال القانونية غري أهنا مل تتطرق إليها أصال.
 3-2البت يف طلب رخصة التجزئة:

 1-3-2اجلهة املختصة مبنح رخصة التجزئة:

 1-1-3-2رئيس اجمللس الشعيب البلدي :خيتص ر .م .ش .ب مبنح رخصة التجزئة بصفته ممثال للبلدية،
حيث يصدر القرار القاضي بذلك خالل ثالثة أشهر ابلنسبة جلميع االقتطاعات أو البناايت يف قطاع يغطيه املخطط )(POS
وعليه أن يوايف الوايل بنسخة منها ،أو بصفته ممثال للدولة و هذا يف حالة غياب املخطط) (POSخالل  4أشهر وهذا بعد
اإلطالع على الرأي املوافق للوايل ،ففي احلالة األوىل عليه أن يرسل نسخة من امللف إىل مديرية البناء و التعمري يف أجل مثانية أايم
املوالية إليداع امللف ،وتكلف يف هذه احلالة املصلحة املختصة ابلبناء والتعمري على مستوى البلدية بتحضري امللف،2وهو نفس
اإلجراء الذي يقوم به ابعتبار ممثال للدولة على أن يمتبع امللف املرسل برأيه حول االنعكاسات اليت ميكن أن تنجر عن إجناز
األراضي اجملزأة وهذا يف هذا يف أجل شهر واحد ابتداءا من اتريخ إيداع امللف.
وما جتدر اإلشارة إليه أن املشرع اجلزائري مل حيدد دور مصلحة الدولة املكلفة ابلتعمري على مستوى الوالية من خالل نص
املادة  14يف حني قَيد هذا الدور بضرورة إبداء رأيها ابملوافقة من خالل نص املادة  15وهو ما يطرح تساؤل حول أمهية هذا
الرأي إذا كان حمسوما مسبقا.
 2-1-3-2الوايل أو الوزير املكلف ابلتعمري :خيتص الوايل مبنح رخصة التجزئة يف احلاالت التالية وهذا نظرا

 البناايت واملنشآت املنجزة حلساب الدولة والوالية وهياكلها.ألمهيتها:
 منشآت اإلنتاج والنقل وتوزيع وختزين الطاقة واملواد اإلسرتاتيجية. البناايت الواقعة يف املناطق املشار إليها يف املواد ،49 ،48 ،46 ،45 ،44 :واليت ال حيكمها خمطط شغلاألراضي واملتمثلة يف الساحل واألقاليم ذات املردود الفالحي العايل واجليد ،3أما املشاريع املهيكلة ذات املصلحة الوطنية أو اجلهوية
فتكون رخصة التجزئة من اختصاص الوزير املكلف ابلتعمري بعد اإلطالع على رأي الوايل أو الوالة املعنيني ،4ففي هاتني احلالتني
تقوم مصلحة الدولة املكلفة ابلتعمري إبرسال أربع نسخ مرفقة برأيها إىل السلطة املختصة قصد تسليم رخصة التجزئة وهذا بعد أن
يتم حتضري الطلب من طرف مصلحة الدولة املكلفة ابلتعمري على مستوى البلدية.5
 2-3-2مضمون قرار رخصة التجزئة :تصدر اجلهة املختصة مبنح رخصة التجزئة قرارا إداراي إما ابملوافقة على

طلب رخصة التجزئة أو برفضه أو أتجيل البت فيه.

 1-2-3-2املوافقة على طلب رخصة التجزئ ـ ـة :بعد التأكد من مطابقة طلب رخصة التجزئة للشروط

القانونية املنصوص عليها السيما يف املواد  02و 03من املرسوم التنفيذي رقم  175 /91واملقاييس احملددة يف املادة  12من
املرسوم التنفيذي رقم  ،176/91يتم إصدار قرار إداري يقضي ابملوافقة يتضمن وجوب إجناز صاحب الطلب لألشغال املتعلقة
 -1املادة  13من املرسوم التنفيذي رقم .176 /91
 -2املادة  14من املرسوم التنفيذي رقم .176 /91
 -3املادة  66من القانون رقم 29 /90
 -4املادة  67من القانون رقم .29 /90
 -5املادة  16من املرسوم التنفيذي رقم .176 /91
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جبعل األراضي قابلة لالستغالل من خالل إحداث شبكات اخلدمة وتوزيع األرض اجملزأة إىل شبكة من الطرق واملاء والتطهري
واإلانرة العمومية والطاقة واهلاتف ،ومساحات توقيف السيارات واملساحات اخلضراء وميادين الرتفيه واليت جيوز إجنازها على
مراحل ،1كما ميكن يف بعض األحيان أن تقتضي رخصة التجزئة ختصيص بعض املواقع املهيأة لبناء جتهيزات عمومية للبناءات ذات
االستعمال التجاري أو احلريف وإقامة حمالت مهنية أو ابألحرى نشاطات داخل األراضي اجملزأة لغرض اإلقامة ،وكذلك مسامهة
صاحب الرخصة يف مصاريف تنفيذ التجهيزات اجلماعية اليت تصبح ضرورية لفعل إجناز مشروع األرض اجملزأة ،و جيوز أيضا تعديل
أو إلغاء أحكام دفرت الشروط عندما تكون خمالفة لطابع األرض اجملزأة ،2حيث يتم تسليم رخصة التجزئة على شكل قرار إداري
مـ ـ ـن ر.م.ش.ب ،أو الوايل أو الوزير املكلف ابلتعمري حسب احلالة وهذا بناءا على املادة  03من املرسوم التنفيذي رقم 307/09
اليت أزالت التناقض الذي كان موجود بني املواد  14و 15واملادة  23من املرسوم التنفيذي رقم .176/91
يتم تبليغ قرار املوافقة على رخصة التجزئة مرفقا بنسخة من امللف إىل الشخص املعين خالل ثالثة أشهر من اتريخ
إيداعه عندما يكون صادرا من ر.م.ش.ب ،بصفته ممثال للبلدية وخالل أربعة أشهر يف احلاالت األخرى ،3كما تمبلغ مصلحة
الدولة املكلفة ابلتعمري على مستوى الوالية ،4و كذلك اجلمهور من خالل تعليق نسخة مبقر اجمللس الشعيب البلدي إالَّ أن املشرع
مل حيدد املدة املقررة لذلك  ،كما يتم شهر رخصة التجزئة ابحملافظة العقارية على نفقة صاحب الطلب خالل الشهر املوايل لتاريخ
تبليغها مع حفظ نسختني أبرشيف الوالية و السلطة املاحنة للرخصة ،غري أن التساؤل املطروح عن جدوى إعالم اجلمهور إذا مل
يكن هلم احلق يف تقدمي الطعون ،رغم أن قرار منح رخصة التجزئة من شأنه أن ميس مبصاحل الغري ،لذا وجب على املشرع النص
صراحة على ذلك مع ضرورة حتديد اآلجال القانونية املقررة للطعن.
يصبح القرار املتضمن رخصة التجزئة الغيا إذا مل يباشر الشخص املعين أشغال التجزئة خالل ثالث سنوات من اتريخ
تبليغه ،إال إذا هناك ترخيص من السلطة املختصة على أن يكون تنفيذ األشغال على مراحل ،فإن اآلجال املمنوحة واملقررة إلجناز
ذلك تطبق على أشغال املرحلة األوىل فقط ،أما إجناز ابقي أشغال املراحل األخرى فتضاف ثالث سنوات أخرى ،5وتبقى
عمليات البيع واإلجيار الواردة على القطع األرضية حمل التجزئة تبقى معلقة على تسليم السلطة مصدرة الرخصة لشهادة تصرح فيها
بتنفيذ األشغال.
بعد انتهاء األشغال جيوز لصاحب رخصة التجزئة طلب شهادة النفع والتهيئة من ر.م.ش.ب املختص ،واليت يتم من
خالهلا إثبات مطابقة األشغال للرخصة مع إظهار التعديالت املستحدثة إن وجدت ،6ولدراسة الطلب يقوم ر.م.ش.ب.
ابستشارة املصاحل اليت هلا عالقة ابملوضوع وتكون ملزمة ابلرد خالل شهر واحد و إال مع َّد طلبها موافقة ضمنية ،7و يتم تبليغ
الشخص املعين خالل  3أشهر املوالية إليداع الطلب ،ويف حالة ما إذا استلزم األمر استكمال الواثئق يتوقف هذا األجل ويستأنف
من اتريخ تسليم هذه الواثئق.8

 -1املادة  20من املرسوم التنفيذي رقم .176 /91
 -2املادة  21من املرسوم التنفيذي رقم .176 /91
 -3املادة  17من املرسوم التنفيذي رقم .176 /91
 -4املادة  23من املرسوم التنفيذي رقم .176 /91
 -5املادة  24من املرسوم التنفيذي رقم .176 /91
 -6املادة  05من املرسوم التنفيذي رقم .307 /09
 -7املادة  08من املرسوم التنفيذي رقم .307 /09
 -8املادة  09من املرسوم التنفيذي رقم .307 /09
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 2-2-3-2رفض طلب رخصة التجزئة  :حددت املواد  02و  03من املرسوم التنفيذي رقم 175 /91
و املادة  18من املرسوم التنفيذي  176 /91حاالت رفض تسليم رخصة التجزئة وهذا مبوجب قرار مسبب يكون قابال للطعن،
وتكون حاالت الرفض وجواب إذا كانت التجزئة خمالفة ألحكام خمطط شغل األراضي وجوازا إذا كانت غري مطابقة للمخطط
التوجيهي للتهيئة والتعمري.
 3-2-3-2أتجيل البت يف طلب رخصة التجزئة :جي ـ ـ ـوز للسلطة املختصة أن تصدر قرارا يقضي بتأجيل

الفصل يف رخصة التجزئة ألجل ال يتجاوز سنة واحدة و هذا إذا كانت أدوات التهيئة والتعمري يف طور االجناز وفق ما تنص عليه
املادة  64من القانون .129 /90
اثنيا :الدور البيئي لرخصة التجزئة

إن اشرتاط رخصة التجزئة عند القيام بعمليات التقسيم لألراضي من أجل تشييد البناايت عليها ،تعين أن أعمال البناء
والتوسع العمراين عموما مل تعد تتم بطريقة عشوائية ،بل أصبحت تتم طبقا لدراسات علمية يتم مبوجبها التحكم يف النشاط
العمراين وتقييده ابلضوابط البيئية اليت تسمح مبراعاة االشرتاطات الصحية ومحاية األراضي الفالحية واملساحات اخلضراء واحملميات
الطبيعية ،واليت تشكل يف جمموعها البيئة بشقيها الطبيعي واملشيد ،األمر الذي يعكس أمهية رخصة التجزئة ودورها يف وقاية البيئة
من خماطر التعمري ،فمن خالهلا يتم توفري الرقابة اإلدارية املسبقة على عمليات التجزئة والتأكد من مدى مطابقتها للقواعد العمرانية
ومراعاهتا ملتطلبات محاية البيئة وضمان صالحية القطع األرضية اجملزأة لتشييد البناايت عليها ،وقد حرص املشرع اجلزائري
على حتقيق ذلك من خالل فرضه للعديد من االلتزامات اليت يتم مبوجبها ضمان توافق أعمال التجزئة مع األصول الفنية
واملواصفات العمرانية واستفائها للمعايري واالشرتاطات البنائية اليت يتم من خالهلا توفري مقتضيات الصحة العمومية ومحاية البيئة
الطبيعة والعمرانية من أخطار التلوث العمراين ،حيث فرض املشرع على طالب رخصة التجزئة تقدمي واثئق تقنية تبني مدى احرتام
البعد البيئي عند القيام أبعمال التجزئة ،واليت يكون ملزما مبوجبها ابختاذ التدابري الوقائية الالزمة لذلك ،كإحداث طرق معاجلة
وتنقية للمياه املرسبة الصناعية من مجيع املواد السائلة أو الصلبة أو الغازية املضرة ابلصحة العمومية والزراعية واحمليط ،وأيضا طرق
معاجلة وتصفية الدخان وانتشار الغازات ،كما اشرتط أيضا من خالل نص املادة  08من املرسوم التنفيذي رقم 176/91ضرورة
إجراء دراسة مدى التأثري على البيئة ابلنسبة جلميع األشغال وأعمال التهيئة واليت ميكن بسبب أمهيتها وأبعادها وآاثرها أن تلحق
ضررا مباشرا أو غري مباشر ابلبيئة حيث ميكن من خالل هذه الدراسة جتنب األخطار الناجتة عن عملية التجزئة ومواجهتها من
خالل اإلجراءات الالزمة أثناء القيام أبعمال التهيئة واليت هتدف إىل محاية البيئة.
فمن خالل هذه االشرتاطات املذكورة ،تبني أن التجزئة ليست جمرد القيام بعملية تقسيم لقطعه أو جمموعة من القطع
األرضية ،بل هي مشروع بناء ينبغي أن حيرتم املستفيد من الرخصة مقتضيات أحكام البناء ،2كما ال ميكن تشييد أي بناء
على جتزئة أنشأت وفقا ألحكام أدوات التعمري ،إال إذا انتهت أشغال الشبكات والتهيئة عليها ،3وهو ما أشارت إليه املادة 20
من املرسوم التنفيذي رقم  ،176/91اليت فرضت على املستفيد من رخصة التجزئة وجوب اجناز األشغال املتعلقة جبعل األراضي
اجملزأة قابلة لالستغالل دون اإلضرار ابلبيئة ،حيث نصت على إحداث شبكة من املاء والتطهري وضرورة خلق املساحات اخلضراء.

 -1املادة  19من املرسوم التنفيذي رقم .176 /91

 -2الزين عزري ،قرارات العمران الفردية  ،.....املرجع السابق ،ص.46
 -3املادة  04 ،03من القانون رقم .15 /08
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كما يربز دور رخصة التجزئة يف وقاية البيئة أيضا من خالل اإلجراءات الواجب إتباعها عند إعدادها ،وحتديدا
من حيث استشارة خمتلف املصاحل والشخصيات العمومية ،يف مقدمتها املصاحل والشخصيات ذات الطابع البيئي ،اليت ميكنها
من خالل هذه الوسيلة القانونية ممارسة رقابة مسبقة على أعمال التهيئة وضمان احرتامها للشروط البيئة.
من خالل ما سبق يتبني أن املشرع اجلزائر مل يرتك احلرية لألفراد يف مباشرة عمليات التجزئة نظرا ملا هلا من خطورة على
البيئة ،حيث قيدها بضرورة احلصول على رخصة التجزئة واليت تعترب مبثالة وسيلة للرقابة السابقة تضمن إضافة إىل مراعاة القواعد
العمرانية يف تقسيم األراضي ،الشروط البيئية اليت تسمح بتحقيق جتزئة تراعي متطلبات محاية البيئة.
الفرع الثاين :احلماية الوقائية للبيئة من خالل رخصة اهلدم

لوقاية البيئة من األخطار النامجة عن أعمال اهلدم ،فرض املشرع اجلزائري ضرورة احلصول على ترخيص مسبق لتجسيد
الرقابة اإلدارية املسبقة على هذه األشغال ،حيث أخضع كل عملية هدم سواءا متت بصفة كلية أو جزئية إذا كانت متس ابلرتاث
الطبيعي ،الثقايف أو التارخيي إىل رخصة اهلدم.
أوال :الدور البيئي لرخصة اهلدم

ابإلضافة إىل الدور البيئي لكل من رخصيت البناء و التجزئة ،تعترب رخصة اهلدم وسيلة قانونية مهمة لتجسيد احلماية

الوقائية للبيئة ،و قبل دراسة هذا الدور (اثنيا) يتطلب األمر حتديد مفهوم هلا (أوال).
 -1مفهوم رخصة اهلدم:

 1-1تعريف رخصة اهلدم :على غرار رخصيت البناء والتجزئة ،تصدر رخصة اهلدم مبوجب قرار إداري يتضمن القيام
بعملية اهلدم ،و يقصد به إزالة البناء كله أو بعضه على وجه يعترب اجلزء املهدم غري صاحل لالستعمال فيما أمعد له ،فاهلدم قد يكون
كليا يهدم البناء أبكمله أو جزئيا كهدم طابق واحد فقط،1حيث يتم اللجوء لعملية اهلدم هبدف التغيري أو الزايدة من القيمة
التجارية للبناء دون مراعاة لألضرار البيئية النامجة خاصة إذا تعلق األمر ابملناطق احلساسة ،حيث ترتبط رخصة اهلدم ابإلزالة الكلية
أواجلزئية لبناءات معينة ،فهي ترخيص يمفرض على األشغال املتعلقة إبزالة البناء أوجزء منه يف حالة ما إذامل يعد قابال لالستعمال،2

ويعرفها الدكتور الزين عزري أبهنا" القرار اإلداري الصادر عن اجلهة املختصة ،واليت متن ـ ـ ـ ـح مبوجبه للمستفيـ ـ ـد حق إزالة البناء
كلي ــا،أو جزئيا مىت كان هذا البناء واقعا ضمن مكان مصنف أو يف طريق التصنيف".3
من خالل هذا التعريف تتميز رخصة اهلدم ابخلصائص التالية:

 -رخصة اهلدم قرار إداري صادر من جهة خمتصة :حيث أنه ال ميكن القيام بعملية اهلدم إال مبوجب قرار

إداري مستوف للشروط واألشكال القانونية ،صادرعن السلطة املختصة اليت تتمثل طبقا لنص املادة  68من القـانون رقم 29/90
يف ر.م.ش.ب و إال مع َّد القرار معيبا بعيب عدم االختصاص و خمالفا للقانون.

 -أن يكون مضمون القرار إزالة كل أو جزء من بناية :مبعىن إزالة أثر البناء القائم وحموه متاما ،ويقصد ابإلزالة

إما حمو أثر البناء القائم متاما وهي إزالة كلية أو جزء منه مىت كان هدم هذا اجلزء يؤثر على جمموع البناء ،أي ال تشكل عملية
اهلدم اجلزئي حذفا لبعض الزوائد من البناء و الذي يكون من قبيل التحسني و التعديل ال اهلدم.4
 -1حامد الشريف ،جرمية البناء بدون ترخيص ،دار املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية ( ،مصر)  ،1994ص.35
-Auby Bernard, Periner Marquet Hugues, droit de l’urbanisme et de la construction, Montchrestien, Paris,

2

P464.
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 -2إجراءات تسليم رخصة اهلدم :تشرتك رخصة اهلدم مع الرخص اإلدارية األخرى يف اإلجراءات القانونية الالزمة
واليت تبدأ بتقدمي الطلب ،مث دراسته مث البت فيه مبوجب قرار إداري يقضي بقبول الطلب أو رفضه.

 1-2تقدمي طلب رخصة اهلدم :يشرتط املشرع اجلزائري توافر شروط معنية يف كل من طالب وطلب رخصة اهلدم

واليت تتمثل فيما يلي:

 1-1-2شروط طالب رخصة اهلدم :يشرتط يف طالب رخصة اهلدم أن يكون مالكا للعقار ،أو وكيال عن مالك

العقار أو اهليئة املخصص هلا البناية ،فمالك البناية اآليلة للهدم له احلق أن يقدم طلب للرتخيص له هلدمها وعليه أن يثبت ملكيته
بعقد امللكية ،أما وكيل املالك فيثبت صفته مبوجب وكالة رمسية طبقا ألحكام القانون املدين ،يف حني يعترب العقد اإلداري القاضي
بتخصيص البناية املعنية للهيئة العمومية سند إثبات لصفقتها ،1وهذا على عكس املشرع الفرنسي الذي عمم صفة طالب الرخصة
لتشمل كل من املالك و الوكيل وكل شخص شاغل بصفة قانونية للنيابة وله ترخيص من املالك للقيام بعملية اهلدم.
واملالحظ أن للحائز أيضا احلق يف طلب رخصة اهلدم بناء على نص املادة  62من املرسوم التنفيذي رقم ،176/91
واليت مددت من نطاق إثبات امللكية ليشمل شهادة احليازة ،ويرتتب على ذلك إمكانية تصرف احلائز تصرف املالك غري الناقل
للملكية إىل غاية مرور املدة القانونية للتقادم.

 2-1-2شروط طلب رخصة اهلدم :يقوم طالب رخصة اهلدم بتقدمي امللف إىل اجلهة املختصة يتضمن واثئق
إداري ة تثبت صفة طالب الرخصة واليت مت التطرق إليها سابقا ،إضافة إىل طلب رخصة اهلدم موقع عليه ،و أيضا واثئق تقنية تبني
انسجام حمل الطلب مع قواعد العمران  ،تشمل هذه االخرية تصميم للموقع يعد على سلم  1 /2000أو  ، 1/5000تصميم
للكتلة معد على سلم  ،1/500عرض أسباب إجراء العملية املربجمة .املعطيات حول الشروط احلالية الستعمال أو الشغل ،حجم
أشغال اهلدم ونوعها ،التخصيص احملتمل ملكان بعد شغوره ،خربة تقنية عند اإلقتضاء لتحديد شروط اهلدم املتوقع.
 2-2دراسة طلب رخصة اهلدم:على طالب رخصة اهلدم إرسال طلبه مرفقا ابمللف يف مخسة نسخ إىل ر.م.ش.ب

املختص إقليميا مقابل وصل إيداع ،يتم لصقه مبقر اجمللس الشعيب البلدي طيلة دراسة الطلب وإىل غاية صدور القرار ،2ليحال
امللف إىل املصاحل املختصة ابلتعمري يف البلدية لتحضريه خالل ثالثة أشهر ،3وترسل نسخة منه ملصلحة الدولة املكلفة ابلتعمري
على مستوى الوالية خالل  8أايم من اتريخ إيداعه و هلا مدة شهر إلبداء رأيها ،4كما يشرتط أن تستشري هذه املصلحة جمموعة
من املصاحل التقنية املختصة و املعنية ابهلدم ،و اليت عليها إبداء رأيها يف مدة شهر من اتريخ استالم امللف مع ذكر األسباب
يف حالة الرفض ،5غري أن املشرع اجلزائري مل حيدد هذه املصاحل ،كمامل حيدد موقفها يف حالة السكوت إن كان يعترب موافقة
ضمنية أم ال كما فعل مع رخصيت البناء والتجزئة.
 3-2البت يف طلب رخصة اهلدم:

 1-3-2اجلهة املختصة مبنهج رخصة اهلدم:جعل املشرع اجلزائري االختصاص احلصري يف منح رخصة اهلدم

لرئيس اجمللس الشعيب البلدي ،6وبذلك استبعد الوايل و وزير التعمري من هذا االختصاص رغم أنه منحهما ذلك يف رخصة البناء
 -1املادة  62من املرسوم التنفيذي رقم .176 /91
 -2املادة  70من املرسوم التنفيذي رقم .176/91
 -3املادة  65من املرسوم التنفيذي رقم .176/ 91
 -4املادة  64من املرسوم التنفيذي رقم .176/91
 -5املادة  62من القانون رقم .29/90
 -6املادة  68من القانون رقم  ،29/90و املادة  68من املرسوم التنفيذي رقم .176/91
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والتجزئة ،وكان من ابب أوىل أن يعود االختصاص يف تسليم رخصة اهلدم لنفس اجلهة مصدرة القرار مبنح رخصة البناء ،كون
عملية اهلدم قد تكون أخطر من البناء خاصة إذا تعلق األمر مببان ذات أمهية ،1وبذلك فكل قرار ابهلدم صادر عن جهة إدارية
غري رئيس اجمللس الشعيب البلدي يكون معيب بعيب عدم االختصاص وهو ما ذهب إليه املشرع الفرنسي ،حيث جعل رخصة
اهلدم من اختصاص رئيس اجمللس الشعيب البلدي يف حالة ما إذا كانت البلدية الواقع هبا البناء اآليل للهدم يغطيها املخطط
( )POSأو املخطط احمللي للعمران ( ، )PLUأما يف ابقي البلدايت فيصدر الوايل القرار املتعلق برخصة اهلدم ابسم الدولة و هذا
بعد موافقة رئيس اجمللس الشعيب البلدي .2

 2-3-2مضمون قرار رخصة اهلدم:

 1-2-3-2قبول رخصة اهلدم :يف حالة توفر الشروط القانونية يف طلب رخصة اهلدم يتم صدور قرار ابملوافقة
من طرف ر.م.ش.ب ،كما ميكنه إدراج بعض التحفظات إن وجدت على أن يتم تسبيب ذلك ،و إالَّ كان القرار مشواب بعيب
القصور يف التسبيب 3أو حمال للطعن يف حالة عدم اقتناع املعين ابألسباب املذكورة .4
يبلغ قرار املوافقة إىل املعين مرفقا بنسخة من امللف خالل ثالثة أشهر من اتريخ إيداع الطلب ،و ينبغي عليه عدم مباشرة
أشغال اهلدم إال بعد مرور  20يوما ابتداءا من اتريخ فتح الورشة ،و يصبح القرار املتعلق برخصة اهلدم ال غيا إذا مل حتدث عملية
اهلدم خالل أجل  5سنوات ابتداءا من اتريخ تبليغ القرار أو إذا توقفت أشغال اهلدم خالل السنوات الثالث املوالية للشروع فيه
أو إذا ألغيت صراحة مبوجب قرار من العدالة . 5
 2-2-3-2رفض رخصة اهلدم  :إذا ثبت عدم مطابقة طلب رخصة اهلدم للشروط القانونية املنصوص عليها

وجب على ر.م.ش.ب إصدار قرار ابلرفض يكون معلال ،و إال كان حمال للطعن من قبل املعين ،وقد فتح املشرع اجملال أمام هذا
األخري إلجبار اإلدارة على الرد على طلبه ،حيث أمكنه من مطالبة ر.م.ش.ب ابلرد مبوجب عريضة وهذا بعد انتهاء اآلجال
القانونية املخصصة للدراسة ،أما يف حالة عدم الرد و بعد فوات أجل  30يوما ميكن ملعين برخصة اهلدم رفع دعوى قضائية،6
و يرى الدكتور الزين عزري أن اللجوء إىل القضاء ال يفي هبذا الغرض طاملا أن املشرع مل حيدد نوع القضاء (استعجايل أم ال) ،ألن
سلوك الدعوى القضائية إبجراءاهتا الطويلة سيفقد رخصة اهلدم طابعها السريع ،السيما و أن املشرع مل يعط لإلدارة املختصة حق
أتجيل البت يف طلب ملف رخصة اهلدم على النحو الذي فعله يف رخصة البناء أو التجزئة ،و األفضل هو استبدال هذا اإلجراء
بفكرة الرتخيص الضمين أي أن فوات اآلجال القانونية للرد دون أن يصدر من اإلدارة أي قرار تعترب قرارا ضمنيا ابملوافقة.7
أما فيما خيص أتجيل البت يف الطلب فقد استبعده املشرع من رخصة اهلدم ،إذ مل يرد أي نص قانوين يسمح للسلطة
املختصة ابختاذ هذا القرار ،مما يستشف منه أن املشرع قد أجربها وقيدها بضرورة الرد على الطلب ابلقبول أو ابلرفض ،وإالا
تعرضت للمساءلة القانونية ،وهذا رمبا خلطورة هذه األشغال و استعجاهلا خاصة إذا تعلق األمر ببناايت آيلة للسقوط.8

 -1عايدة ديرم ،املرجع السابق ،ص.93

-Patrick Gérard, op.cit, P 161.

 -3املادة  62من مرسوم التنفيذي رقم .176/91
 -4املادة  63من القانون رقم .29/90
 -5املادة  74من املرسوم التنفيذي رقم .176/91
 -6املادة  72من املرسوم التنفيذي رقم .176/91

 -7الزين عزري ،قرارات العمران الفردية  ،.....املرجع السابق ،ص.62
 -8عايدة دريرم ،املرجع السابق ،ص.94
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كما أنه جعل منح رخصة اهلدم إجباري يف حالة ما إذا كان اهلدم هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد الهنيار البناية،
وعلى ر.م.ش.ب عند االقتضاء األمر هبدم اجلدران أو املباين و البناايت اآليلة لالهنيار يف إطار إجراءات األمر اليت تقضيها
الظروف.
اثنيا :دور رخصة اهلدم يف محاية البيئة

تلعب رخصة اهلدم دورا أساسا يف وقاية البيئة من األخطار اليت تنجم من عملية هدم البناايت ،فرغم أن األصل
هو حرية األفراد يف هدم بناايهتم دون حاجة إىل ترخيص مسبق ،إال أن املشرع اجلزائري قيد هذه احلرية إذا تعلق األمر ابألقاليم
ذات امليزة الطبيعية و الثقافية و التارخيية ،حيث نصت املادة  61من املرسوم التنفيذي رقم  ،176/91املعدل و املتمم على أنه

" ال ميكن القيام أبي عملية جزئية أو كلية لبناية دون احلصول املسبق على رخصة اهلدم وذلك عندما تكون هذه البناية واقعة
يف مكان مصنف أو يف طريف التصنيف يف قائمة األمالك التارحيية أو املعمارية أو السياحية أو الثقافية أو الطبيعية طبقا لألحكام
التشريعية و التنظيمية املطبقة عليها أو عندما تكون البناية اآليلة للهدم سندا لبناية جماورة " ،وبذلك يكون املشرع اجلزائري قد
قصر رخصة اهلدم على املناطق املذكورة أعاله نظرا ملا تتوفر عليه من مميزات طبيعية ،وقيم اترخيية و ثقافية انجتة عن موقعها اجلغرايف
و املناخي اجليولوجي.
وما يزيد من أمهية رخصة اهلدم كوسيلة قانونية للرقابة السابقة على أعمال اهلدم ،مسامهة الشخصيات العمومية
و املصاحل واهليئات البيئية املعنية من خالل رأيها االستشاري يف عملية اإلعداد و الدراسة و هو ما جيعل من رخصة اهلدم الوسيلة
القانونية اليت ميكن من خالهلا أن تساهم خمتلف اهليئات و املصاحل و اجملتمع املدين البيئي بصفة خاصة بطريقة وقائية يف احملافظة
على البيئة.
وما جتدر اإلشارة إليه أن املشرع اجلزائري وطبقا لنص املادة  69من القانون رقم  29/90إشرتط املوافقة املسبقة
للمصاحل املختصة لتسليم رخصة اهلدم ،واليت تتمثل أساسا يف الوزارات املعنية كوزارة السياحة إذا يتعلق األمر ابملواقع السياحية
ووزارة الفالحية ابلنسبة لألراضي الفالحية و كذا الثقافية إذا تعلق األمر ابلرتاث الثقايف .
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املبحث الثاين :الضماانت القانونية للضبط اإلداري البيئي يف جمال التعمري
نظرا ملا يتميز به التشريع البيئي من صفة اإللزام ،يتطلب تنفيذه إضافة إىل إتباع أسلوب الرخص العمرانية تكريس
الوسائل القانونية اليت تعترب ضماانت قانونية حتول دون اإلضرار ابلبيئة ،حيث تلجأ اهليئات اإلدارية إىل استخدام تقنيات قانونية

متعد دة تستعملها هبدف احلفاظ على البيئة من خماطر التعمري متثل ضماانت موضوعية إدارية (املطلب األول)،كما يؤدي اجملتمع
املدين البيئي دورا هاما يف ضمان وقاية البيئة من خماطر التعمري من خالل ممارسته لسلطة الضبط مبفهومه الواسع (املطلب الثاين)
املطلب األول :التقنيات القانونية للضبط اإلداري البيئي

رغم اعتبار أن الرخص العمرانية األسلوب األمثل لتحقيق احلماية الوقائية للبيئة يف جمال التعمري ،إال أن هذا ال يُنقص
من أمهية الدور البيئي للتقنيات القانونية للضبط اإلداري اليت تعمل على جتسيد الطابع الوقائي ،وتتمثل أساسا يف أسلويب احلظر

واإللزام (الفرع األول) ،وهي تشكل إضافة إىل الدراسات التقنية (الفرع الثاين) ضماانت تكفل احتام القواعد املقررة حلماية
البيئة،كما متكن سلطة الضبط اإلداري من التدخل مسبقا يف األنشطة العمرانية الختاذ االحتياطات والتدابري الالزمة لوقاية البيئة
من خماطر األنشطة العمرانية.
الفرع األول :أسلوب احلظر واإللزام

يف إطار محاية املصلحة العامة البيئية من خماطر النشاط الفردي العمراين ،جلأ املشرع اجلزائري إل ـى تقيـ ـيد حرية األفراد

يف القيام ببعض التصرفات واألعمال إما يف وقت معني أو مكان حمدد ،وهذا جتسيدا للطابع اإللزامي الذي يتميز به التشريع
البيئي ،حيث تعترب القواعد القانونية املتعلقة حبماية البيئة قواعد آمرة ال جيوز لألفراد االتفاق على خمالفتها ،ويعترب أسلويب احلظر
واإللزام السمة الغالبة هلذه القواعد .
أوال  :أسلوب احلظر

كثريا ما يلجأ املشرع اجلزائري إىل حظر أو منع بعض التصرفات نظرا خلطورهتا وضررها على البيئة من خالل فرض بعض
اإلجراءات والتدابري الضرورية حلماية البيئة؛ فاحلظر هو الوسيلة اليت تلجأ إليها سلطات الضبط اإلداري هتدف من خالهلا إىل منع
إتيان بعض التصرفات بسبب اخلطورة اليت تنجم عن ممارستها،1ويرتبط أسلوب احلظر ابلنشاطات اليت يكون هناك يقني علمي
بطبيعتها وآاثرها الضارة ابلبيئة ،فيكون دوره حامسا يف استبعاد األخطار اليت هتدد سالمة البيئة مبختلف عناصرها.2
واحلظر إما يكون بصفة مطلقة وإما يكون بصفة نسبية.
 -1احلظر املطلق

 1-1تعريف احلظر املطلق :يتمثل احلظر يف منع القيام جبملة من األعمال اليت من شأهنا إحلاق الضرر ابلبيئة منعا

شامال ،وال يقبل االستثناء أو اإلذن خبالفه ،3أو هو منع اإلتيان أبفعال معينة ملا هلا من آاثر ضارة ابلبيئة ،منعا ابات اتما ال استثناء
فيه وال ترخيص بشأنه،4فاألصل يف ممارسة النشاط الفردي هو احلرية ،واحلظر املطلق أو الشامل يعد إلغاءا أو مصادرة هلذه احلرية،
وهو ما يتفق مع النظام التشريعي للحرية ألنه يعادل إلغاء احلرية أو النشاط وهو ما ال متلكه سلطة الضبط اإلداري ،5ولكي يكون

 -1عمار عوابدي ،القانون اإلداري :النشاط اإلداري ،ج  ،1د.م.ج  ،اجلزائر العاصمة ،2000 ،ص.407

 -2حممد صايف يوسف ،مبدأ االحتياط لوقوع األضرار البيئية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2007 ،ص.61

 -3عارف صاحل خملف ،املرجع السابق ،ص.292

 -4ماجد راغب احللو ،قانون محاية البيئة يف ضوء الشريعة ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية(مصر) ،2002 ،ص.136
 -5نواف كنعان ،املرجع السابق ،ص.90
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أسلوب احلظر قانونيا البد أن ال يكون هنائيا ومطلقا ،وأن ال تتعسف اإلدارة إىل درجة املساس حبقوق األفراد وحرايهتم األساسية،
وإال حتول إىل عمل غري مشروع فيصبح جمرد اعتداء مادي أو عمال من أعمال الغصب كما يسميه رجال القانون اإلداري.1

 1-2تطبيقات أسلوب احلظر املطلق :تتعدد تطبيقات هذا النظام يف القانون اجلزائري بتعدد عناصر البيئة حمل
احلماية وختتلف ابختالف القوانني املتعلقة ابلبيئة ،ومن األمثلة على ذلك ما تقضي به املادة  51من القانون رقم  10/03املتعلق
حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة ،إذ حتظر كل صب أو طرح للمياه املستعملة أو رمي النفاايت أاي كانت طبيعتها يف املياه
املخصصة إلعادة تزويد طبقات املياه اجلوفية ،ويف اآلابر واحلفر وسراديب جذب املياه ،كما جند املادة  66من نفس القانون حتظر
كل إشهار على العقارات املصنفة ضمن اآلاثر التارخيية أو اآلاثر الطبيعية واملواقع املصنفة أو املساحات احملمية أو على األشجار،
وأيضا منع القانون رقم  02/02املتعلق التوسع الطويل للمحيط العمراين للمجمعات السكنية املوجودة على الشريط الساحلي
على مسافة تزيد عن ثالثة كيلومتات ( 3كلم ) من الشريط الساحلي ،2ويف نفس السياق منعت املادة  16منه إجناز طرق العبور
املوازية للشاطئ على مسافة تزيد عن ثالثة كيلومتات ( 3كلم ) على األقل ابتداءا من أعلى نقطة تصل إليها مياه البحر.
كما نلمس هذا احلظر أيضا يف القانون رقم  02/03املتعلق ابالستعمال واالستغالل السياحي للشواطئ ،حيث منع
فتح الشواطئ للجمهور عندما يتسبب استغالله يف إتالف منطقة حممية أو موقع إيكولوجي هش ،كما منع رمي النفاايت أو قيام
املستغل أبي عمل ميس ابلصحة العمومية أو إفساد نوعية البحر أو إتالف قيمته النفعية.3
و حفاظا على املساحات اخلضراء يف املناطق احلضرية ،منع القانون رقم 06/07املتعلق بتسيري املساحات اخلضراء كل
تغيري يف ختصيص املساحة اخلضراء املصنفة أو منط شغل جزء منها كل بناء أو إقامة منشأة على مسافة تقل عن مائة ( )100مت
من حدودها ،أو رمي الفضالت والنفاايت فيها وكل إشهار عليها أو قطع األشجار دون رخصة مسبقة ،4ومحاية للمجاالت
احملمية منعت املادة  8من القانون  02/11املتعلق ابجملاالت احملمية يف إطار التنمية كل األنشطة اليت تتعلق ابلتهيئة والتعمري
ي احملمية نذكر منها :األنشطة اليت تغري من شكل األرض أو الغطاء النبايت ،كل أنواع احلفر أو التنقيب أو االستطالع أو تسطيح
األرض أو البناء .
 -2احلظر النسيب:

 2-1تعريف احلظر النسيب :يتجسد احلظر النسيب يف منع القيام أبعمال معينة ميكن أن تصيب اهليئة أو أحد

عناصرها ابلضرر ،إال بعد احلصول على إذن أو إجازة من قبل السلطات اإلدارية املختصة ،ووفق الشروط والضوابط اليت حتددها
القوانني واألنظمة ،5وهبذا ميكن القول أبن احلظر النسيب هو حظر مطلق مرتبط بشرط احلصول على ترخيص مسبق ملمارسة
النشاط ،فاملشرع ال مينع من خالله نشاطا إال ابلقدر الكايف الذي حيافظ فيه على البيئة ،فاهلدف منه ليس املنع املطلق وإمنا تنظيم
النشاط ابلقدر الذي يضمن عدم اإلضرار ابلبيئة.
 2-1بعض تطبيقات احلظر النسيب :احلظر النسيب قد يكون من حيث الزمان أو من حيث املكان ،وقد أجاز

املشرع توقيع احلظر النسيب ابلنسبة ألعمال البناء يف القطع األرضية :
 الواقعة داخل األجزاء املعمرة للبلدية إال إذا راعت االقتصاد احلضري. -1عبد الغاين بسيوين عبد هللا ،القانون اإلداري ،منشاة املعارف ،اإلسكندرية (مصر) ،1991 ،ص .385
 -2املادة  12من القانون رقم .02/02
 -3املواد  ،12 ،10 ،9من القانون رقم .02/03
 -4املواد  19 ،18 ،17 ،15 ،14من القانون رقم.02/07
 -5عارف صاحل خملف ،املرجع السابق ،ص.296
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 الواقعة على أرض فالحية إال إذا كانت يف احلدود املتالئمة مع القابلية لإلستغالالت الفالحية. الواقعة يف مواقع طبيعية إال إذا كانت يف احلدود املتالئمة مع أهداف احملافظة على التوازانت البيئية. اليت تكون يف احلدود املتالئمة مع ضرورة محاية املعامل األثرية والثقافية. اليت تكون غري معرضة مباشرة لألخطار الناجتة عن الكوارث الطبيعية والتكنولوجية ،1وكذلك تشييد البناءأو السياج داخل األجزاء املعمرة من البلدية إال إذا ابتعد أبربعة ( )04أمتار على األقل من حمور الطريق املؤدي إليه.2
كما منعت املادة  11من املرسوم التنفيذي رقم 175/91إقامة أي بناية على بعد يقل عن ستة أمتار من حمور الطريق
ابلنسبة للطرق اليت ليس هلا خمطط تصفيف مصادق عليه ،إال إذا تعلق األمر بتجزئة أو جمموعة سكنات متت املوافقة عليها.
وحلماية الساحل منع القانون رقم  02/02املتعلق حبماية الساحل وتثمينه إقامة أي نشاط صناعي ابستثناء األنشطة الصناعية
واملرفقية ذات األمهية الوطنية اليت تنص عليها أدوات التهيئة والتعمري ،3وكذلك منع إجناز املسالك احلديدية املوازية للشاطئ ضمن
حدود شريط عرضه مثامنائة مت( 800م) أو الواقعة على الكثبان الساحلية واألشرطة الكثبانية الساحلية واألجزاء من شواطئ
االستحمام ،إال أنه جعل استثناء يتعلق بوجود قيود طوبوغرافية لألماكن أو إذا ثبتت أمهية األنشطة املقامة.4
اثنيا :أسلوب اإللزام

 -1تعريف أسلوب اإللزام :يؤدي القانون دوره يف محاية البيئة من خالل إلزام األشخاص ابلقيام بعمل إجيايب معني،

يعتقد املشرع أن مثل هذا الفعل من شأنه أن يؤدي إىل محاية ووقاية البيئة من األضرار اليت قد تصيبها ،وإلزام األشخاص بـمثل
هذا العمل يوازي أو يعدل حظر إتيان الفعل السليب أو االمتناع عن القيام ببعض األعمال ،5وبذلك يكون اإللزام إجراء إجيايب
عكس احلظر الذي يُعترب إجراء سليب.
وغالبا ما أييت اإللزام تطبيقا لقاعدة عامة وجمردة ( قانون أو الئحة) ،ويف هذه احلالة يشتط يف األوامر الفردية أن تكون
مطابقة للقاعدة التنظيمية العامة اليت تستند إليها ،وأن تكون حمكومة هبا ،وجزاء خمالفة هذا التطابق هو البطالن النطواء تلك
األوامر على جماوزة السلطة.6
 -2تطبيقات أسلوب اإللزام :ما مييز قانون البيئة والقوانني واملراسيم التنظيمية املتعلقة ابلتعمري أهنا ترتكز وبشكل

أساسي على نظام اإللزام لكون معظم قواعدها هي قواعد آمرة .
ومن تطبيقات هذا النظام يف القانون رقم  ،10/03ما نصت عليه املادة  15منه من ضرورة خضوع مشاريع التنمية
واهلياكل واملنشآت الثابتة واملصانع واألعمال التقنية األخرى ،وكل األعمال وبرامج البناء والتهيئة إىل دراسـ ـ ـة أو موج ـ ـ ـ ـ ـز الت ـأثري
على البيئة واليت جيب أن تنجز من طرف مكاتب الدراسات أو اخلربات أو االستشارات املعتمدة من وزارة البيئة وعلى نفقة
صاحب املشروع.7

 - 1املادة  2من القانون رقم .05/04
 - 2املادة  5من القانون رقم .29/90
 - 3املادة  15من القانون رقم. 02/ 02
 - 4املادة  16من القانون رقم .02/08
 - 5عارف صاحل خملف ،املرجع السابق ،ص.298

 - 6عبد الرؤوف هاشم حممد بسيوين ،نظرية الضبط اإلداري يف النظم الوضعية املعاصرة والشريعة اإلسالمية ،ط  ،1دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية (مصر)،
 ،2007ص .140
 - 7املادة  02من القانون رقم .10/03
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كما ألزمت املادة  45منه أيضا ضرورة خضوع عمليات البناء واستغالل واستعمال البناايت واملؤسسات الصناعية
والتجارية واحلرفية والزراعية ،وكذلك املركبات واملنقوالت إىل مقتضيات محاية البيئة ،وبناءا عليه فرضت املادة  46ضرورة اختاذ كافة
التدابري للتقليل أو احلد من االنبعااثت امللوثة للجو ،ويف سياق آخر فرضت املادة  60أن يكون استعمال األرض مطابقا بطابعها
وألغراض جتعل منها غري قابلة لالستداد حمدودا ،على أن يتم هتيئة األراضي ألغراض زراعية أو صناعية أو عمرانية أو غريها طبقا
ملستندات العمران والتهيئة ومقتضيات محاية البيئة وأن يكون استغالل موارد ابطن األرض خاضعا ملبادئ قانون البيئة السيما مبدأ
العقالنية.1
وفيما خيص قانون التهيئة والتعمري ،وهبدف محاية الصحة العمومية ،نصت املادة 7من القانون رقم  29/90على ضرورة
استفادة كل بناء معد للسكن من مصدر للمياه الصاحلة للشرب وعلى جهاز صرف حيول دون تدفق املياه القذرة إىل سطح
األرض ،وهو نفس اإللزام الذي فرضته كل من املادة  13من املرسوم التنفيذي رقم  175/91ابلنسبة للبناءات ذات االستعمال
السكين واملادة  14منس املرسوم ابلنسبة للتجزائت واجملموعات السكنية ،كما فرضت أيضا املادتني  21و  22من نفس املرسوم
ضرورة توفري التهوية واإلانرة يف خمتلف املساكن ذات االستعمال السكين.
ويف إطار حتقيق النظام العام اجلمايل نصت املادة  27من املرسوم التنفيذي رقم  175/91على ضرورة أن تبدي
البناايت بساطة يف احلجم و وحدة املظهر و املواد ومتاسك عام للمدينة وانسجام املنظر ،ويف حالة إقامة أي سياج البد أن ينسجم
و بشكل كامل مع البناايت الرئيسية ضمن احتام القواعد املعمارية اليت تقضي بعدم جواز ارتفاع السياجات على علو يفوق
املتين وأربعني سنتيم ( 2.40م) على طول طرق املرور ،أما ابلنسبة للجزء الـمبين منها فيجب أن يقل عن مت ومخسي ـ ـ ـ ـن
(1.50م) انطالقا من الرصيف ،2وأن حتتوي كل عمارة مجاعية على حمل مغلق وهبو إليداع وعاءات القمامة ملنع تسرب الرائحة
والغازات املضرة إىل داخل املساكن وتكون هتويته حنو اخلارج إضافة إىل شروط أخرى حددهتا املادة  42من املرسوم التنفيذي رقم
.175/91
وفيما خيص محاية املناطق الساحلية ،جند جمموعة من املواد اليت تضمنت نظام اإللزام منها املادة  4من القانون رقم
 02/02اليت ألزمت الدولة واجلماعات اإلقليمية يف إطار إعدادها ألدوات التهيئة والتعمري أن تسهر على توجيه توسع املراكز
احلضرية القائمة حنو مناطق بعيدة عن الساحل والشاطئ البحري ،وكذلك املادة  5اليت نصت على ضرورة محاية وضعية الساحل
الطبيعية وأن يتم تثمينه ضمن احتام وجهات املناطق املعنية ،وأيضا املادة  6اليت فرضت على الدولة ضرورة اختاذ التدابري التنظيمية
من أجل استغالل املوارد الساحلية بصورة مستدامة وأن يتم اإللتزام يف تطوير األنشطة على الساحل وترقيتها حبتمية شغل الفضاء
على حنو اقتصادي ،وبـما ال يتسبب يف تدهور الوسط البيئي ،كما فرض القانون رقم  02/03حتديد القواعد العامة لالستعمال
واالستغالل السياحيني للشواطئ ضرورة محاية احلالة الطبيعية للشواطئ على أن يتم خضوع استغالهلا وترقية النشاطات السياحية
فيها طبقا للقواعد الصحية ومحاية احمليط.3
أما يف اجملال الفالحي نصت املادة  22من القانون رقم  16/08يتعلق ابلتوجيه الفالحي ،ضرورة أالا تؤدي التصرفات
الواقعة على األراضي الفالحية أو ذات الوجهة الفالحية إىل تغيري وجهتها الفالحية .

 - 1املادة  61من القانون رقم .10/03
 - 2املادة  29من املرسوم التنفيذي رقم .175/91

 -3املواد  8 ،7من القانون رقم .02/03
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ويف إطار تسيري املساحات اخلضراء ومحايتها ،ألزم املشرع اجلزائري ضرورة إدراجها يف كل مشروع بناء وأن تُـخصص هلا مواقع داخل
1
املناطق احلضرية عند إعداد أو مراجعة أدوات العمران.

الفرع الثاين :الدراسات التقنية البيئية ،وسيلة قانونية لتدعيم اجلانب الوقائي
تدعيما للجانب الوقائي يف محاية البيئة من خماطر التعمري ،تبىن املشرع اجلزائري جمموعة من الدراسات البيئية التقنية اليت
متثل وسيلة قانونية إلدماج البعد البيئي ضمن مشاريع التنمية العمرانية ،واليت تتمثل أساسا يف دراسة التأثري على البيئة ،وموجز
التأثري على البيئة ،ولكون الدراستان تؤداين نفس الدور فإنه سيتم التطرق إىل دراسة مدى التأثري على البيئة مع ذكر االختالفات

املوجودة يف حينهما ،وهذا من خالل التطرق إىل ماهيتها (أوال) ودورها الوقائي (اثنيا).
أوال :ماهية دراسة مدى التأثري على البيئة

 -1مفهوم دراسة مدى التأثري على البيئة

 1-1تعريف دراسة مدى التأثري على البيئة  :رغم اعتماد املشرع اجلزائري دراسة مدى التأثري يف البيئة كآلية لتفعيل

مبدأ احليطة ، 2إال أنه مل يعط هلا تعريفا واضحا ،وبذلك فتح اجملال أمام الفقه الذي اعترب دراسة مدى التأثري يف البيئة أبهنا "دراسة
اآلاثر اإلجيابية والسلبية احملتملة للمشروع من كافة جوانبها الطبيعية ،احليوية ،االقتصادية واالجتماعية ،وتقدير هذه اآلاثر ابلنفقات
والعوائد االقتصادية والتبعات البيئية كمعيار لالختيار بني البدائل املطروحة" ،3أو هي "دراسة توقعات اآلاثر أو املردود البيئي
للمشاريع التنموية الضارة واملفيدة املباشرة وغري املباشرة ونتائجها واحتمال وقوع األضرار على اجملتمع يف منطقة أو املناطق اجملاورة
سواء كانت حملية أو وطنية أو عاملية ،وذلك من أجل معاجلة أو تفادي هذه اآلاثر" ،4كما ميكن تعريفها أبهنا الدراسة اليت جيب
أن تقام قبل القي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام ببعض مشاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع األشغال أوالتهيئة العامة أواخلاصة بقصد تقييـ ـ ـ ـ ـ ـم آثـ ـ ـ ـ ـار هذه األخرية على البيئ ـ ـ ـة ،5أو
هي"نشاط يتم تصميمه لتحديد اآلاثر البيئية النامجة ،أو تلك اليت تنجم وتؤثر يف صحة اإلنسان والكائنات األخرى فيالطبيعة من
خالل مشاريع التنمية وبراجمها وسياساهتا ،ومن مث تفسري وحتليل هذه اآلاثر ووضع احللول املناسبة للحد من اآلثـ ـار أو تقليلها
ألقصى درجة ممكنة" ،6أو هي"وسيلة اهلدف منها هو التعرف يف الوقت املالئم على أتثريات عمليات االستثمار يف لبيئة مبفهومها
الواسع والتأثريات املقصودة يف هذا الصدد هي التأثريات املباشرة وغري املباشرة هلذه االستثمارات على اإلنسان والبيئة واحمليط الذي
نعيش فيه.7
وابلعودة إىل التشريع اجلزائري وابلضبط إىل النصوص القانونية املرتبطة بدراسة مدى التأثري يف البيئة ،جند أن املشرع
اجلزائري مل يعط تعريفا واضحا هلا ،حيث جاء القانون  10/03خاليا من أي تعريف وإمنا اكتفى بتحديد املشاريع اخلاضعة هلذه
8
الدراسة ،يف حني أن املرسوم التنفيذي رقم  145/07احملدد جملال تطبيق وحمتوى وكيفيات املصادقة على دراسة وموجز التأثري
 -1املواد  30 ،2من القانون رقم .06/07
 -2املادة  15من القانون رقم .10 /03

 -3سيد حممدين ،حقوق اإلنسان واسرتاتيجيات محاية البيئة ،ط  ،1مطابع الشرطة للطباعة والنشر ،القاهرة ( ،مصر)  ،2006 ،ص.238
 -4صاحل العصفور "،التقييم البيئي للمشاريع" ،جملة جسر التنمية ،املعهد العريب للتخطيط ،الكويت ،العدد  ،2005 ،43ص.05
- Youcef Benacer, « les études d’impact sur l’environnement en droit positif Algérien », revue Algérienne des

5

sciences économiques, juridiques et politiques, N°03, 1991, P 443.

 -6عثمان حممد غنيم ،ماجدة أمحد أبو زنط ،املرجع السابق ،ص.148

 - 7طه طيار" ،دراسة التأثري يف البيئة :نظرة يف القانون اجلزائري" ،جملة إدارة ،املدرسة الوطنية لإلدارة ،العدد األول ،1991 ،ص.03

 -8املرسوم التنفيذي رقم  ، 145/07املؤرخ يف  ،2007/05/19املتعلق بدراسات التأثري يف البيئة ،اجلريدة الرمسية رقم ،34الصادرة بتاريخ
.2007/05/22
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يبني اهلدف منها فقط وهذا من خالل نص املادة  02منه ،أما املرسوم التنفيذي رقم  198/06املتضمن ضبط التنظيم املطبق
على املؤسسات املصنفة حلماية البيئة ،1فقد جاء أيضا خاليا من أي تعريف لدراسة التأثري يف البيئة ،حيث أحال من خالل املادة
 11منه كل ما يتعلق بكيفيات إعدادها واملوافقة عليها إىل النصوص التنظيمية اخلاصة ابلقانون رقم  10/03كما يلي" :حتدد
كيفيات إعداد ودراسة التأثري على البيئة واملوافقة عليها وكذا الشروط املطبقة على موجز التأثري طبقا للتنظيم املعمول به يف هذا
اجملال" ،لينفرد القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـانون رقم 10/01املتضمن قانون املناجم بتعري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفها من خالل نص املادة  24منه واليت جاء فيها":يقصد
يف مفهوم هذا القانون...
 دراسة التأثري على ال بيئة :حتليل آاثر استغالل كل موقع منجمي على مكوانت البيئة مبا فيها املوارداملائية ،جودة اهلواء واجلو ،سطح األرض وابطنها ،الطبيعة ،النبات ،واحليوان وكذا على التجمعات البشرية القريبة من املوقع
املنجمي بسبب الضوضاء والغبار والروائح واالعتزاز وأتثريها على الصحة العمومية للسكان اجملاورين.2"...
 1-2خصائص دراسة مدى التأثري على البيئة :انطالقا من التعاريف السابقة ،ميكن استخالص خاصيتني
أساسيتني لدراسة مدى التأثري على البيئة واليت تتمثل يف :

 1-2-1اخلاصية اإلعالمية :تكمن أمهية دراسة مدى التأثري على البيئة يف كوهنا متثل وسيلة إلعالم اجلمهور بنوع

املشروع وآاثره السلبية املرتقبة على البيئة والطرق والكيفيات اليت يتم هبا التدخل جملاهبة أي خطر حيدثه هذا املشروع،3وهذا هبدف
إبداء آرائهم يف املشروع املزمع إجنازه ويف اآلاثر املتوقعة على البيئية من خالل إجراء التحقيق العمومي ،حيث يقوم الوايل مبوجب
قرار إداري ابإلعالن عن فتح التحقيق العمومي و هذا بعد الفحص والقبول املبدئي لدراسة مدى التأثري يف البيئة ،ويتم إعالم
اجلمهور هبذا القرار عن طريق التعليق يف مقر الوالية والبلدايت املعينة ويف موقع املشروع ،وأيضا عن طريق النشر يف يوميتني
وطنيتني ،كما يقوم الوايل أيضا بتحديد موضوع التحقيق ،واملدة احملددة إلجنازه ،واليت جيب أن ال تتجاوز شهرا واحدا ابتداءا
من اتريخ التعليق ،كما حيدد أيضا األوقات واألماكن اليت ميكن للجمهور أن يبدي مالحظاته فيها واليت تتم على سجل ُمرقم
ومؤشر عليه مفتوح هلذا الغرض.4
ُ
يهدف هذا اإلشهار إىل ضمان مسامهة جدية للجمهور يف إعداد القرارات اليت ميكن أن يكون هلا أثر مهم على حياة
املواطنني ،وابلتايل يشكل هذا اإلجراء صورة للدميقراطية االيكولوجية .
 2-2-1اخلاصية التشاورية :ابإلضافة إىل الطابع اإلعالمي الذي تتسم به دراسة مدى التأثري يف البيئة ،فإهنا

أيضا تتسم ابلطابع التشاوري ،حبيث يتمتع كل شخص طبيعي أو معنوي حبق االستشارة ،وهو األمر الذي يسمح للجمهور
ابلتعرف على املشروع بكامله وتقدمي مالحظاته واقتاحاته ،5فاملشاركة الشعبية هي أحد الركائز األساسية يف عملية التقييم البيئي
للمشاريع وذات أتثري جوهري على عملية اختاذ القرار.
ويف هذا الصدد كفل املشرع اجلزائري احلق يف املشاركة ابلنسبة للمواطنني خبصوص املشاريع حمل الدراسة من خالل
عملية التحقيق العمومي والذي تعترب آلية لدمقرطة تسيري الشؤون البيئية ،6كما فتح اجملال أيضا لألشخاص املعنيني لإلطالع
 -1املرسوم التنفيذي رقم  ،198/06املؤرخ يف  2006/05/31املتضمن ضبط التنظيم املطبق على املؤسسات املصنفة حلماية البيئة ،اجلريدة الرمسية رقم ،37
الصادرة بتاريخ .2006/06/04
 -2القانون رقم  10/01املؤرخ يف  2001/06/03يتضمن قانون املناجم ،اجلريدة الرمسية رقم  ،35الصادر بتاريخ .2001/06/04
 -3حيي وانس ،دليل املنتخب احمللي حلماية البيئة ،ط  ،1دار الغرب للنشر والتوزيع ،وهران (اجلزائر) ،2003 ،ص.384
 -4املادة  10من املرسوم التنفيذي رقم .145 /07

 - 5طه طيار ،املرجع السابق ،ص .16

 - 6املواد من  15-10من املرسوم التنفيذي رقم .145/07
98

على دراسة مدى التأثري يف البيئة من خالل إرسال طلباهتم احملتملة لفحص الدراسة إىل الوايل املختص إقليميا ،والذي يقوم
ابستدعاء الشخص املعين و متكينه من االطالع على الدراسة يف مكان يعينه له ومينحه مدة  15يوما من أجل إبداء رأيه
ومالحظاته ، 1غري أنه من الناحية العلمية ،يشهد هذا اإلجراء عزوف اجلمهور وكذلك اجلمعيات نظرا لغياب الوعي البيئي ،ويف
هذا الصدد يرى األستاذ أوسكني عبد احلفيظ ،أن السبب يرجع إىل جهل اإلدارة لقواعد وتقنيات النشر ،كأن تكون الواثئق غري
مقروءة ،أو أن يكون حمتوى الواثئق املعروضة لإلطالع غامض ،كما يتوقف من جهة أخرى إقبال املواطنني على املشاورة واإلطالع
على طبيعة القائمني على مصلحة اإلعالم واألرشيف وطبيعة مفوض التحقيق يف التحقيق العمومي.2
 -2مراحل إعداد دراسة مدى التأثري على البيئة :متر دراسة مدى التأثري على البيئة يف إعدادها بعدة مراحل:

 2-1مرحلة واإلعداد والدراسة :بداية يقوم صاحب املشروع ابلتقرب من مكاتب الدراسات املعتمدة من طرف

الوزير املكلف ابلبيئة من أجل إعداد دراسة التأثري على أساس حجم املشروع واآلاثر املتوقعة على البيئة ،وهذا إذا تعلق األمر
ابملشاريع احملددة يف امللحق األول من املرسوم التنفيذي رقم  145 /07املتعلق بتحديد جمال تطبيق وحمتوى وكيفيات املصادقة
على دراسة وموجز التأثري على البيئة ،وتكون الدراسة على نفقة صاحب املشروع ويشتط أن يتضمن حمتوى الدراسة الواثئق
القانونية املنصوص عليها يف املادة  06من املرسوم التنفيذي رقم 145 /07واليت تتمحور حول:
 التعريف بصاحب املشروع وإظهار خربة يف اجملال مع التعريف مبكتب الدراسات.
 الوصف الدقيق للحالة البيئية للمنطقة املزمع إنشاء املشروع فيها ،السيما املوارد الطبيعية والفضاءات البيئية احملتمل
أتثرها ابملشروع مع حتديدها حتديدا دقيقا.
 الوصف الدقيق ملراحل املشروع خاصة مرحلة البناء ،االستغالل وما بعد االستغالل مع تقدير األضرار الناجتة عنها
السيما الرواسب واالنبعااثت ،ووصف التدابري املزمع اختاذها للقضاء عليها أو تعويضها ،مع حتديد القيمة املالية هلذه
التدابري.
 تقييم التأثريات البيئية املتوقعة املباشرة وغري املباشرة على املدى القصري واملتوسط للمشروع.
كما يشتط أن تشمل الدراسة إضافة إىل خمطط تسيري البيئة الذي يعترب مبثابة برانمج لتدابري التخفيف أو التعويض
املنفذة من قبل صاحب املشروع ،أي وثيقة أو عمل أو معلومة تقدمها مكاتب الدراسات لتدعيم دراسة التأثري
بعد إعداد دراسة التأثري يقوم صاحب املشروع إبيداعها لدى الوايل املختص عشرة نسخ ،3والذي يكلف املصاحل املعنية
ابلبيئة املختصة إقليميا بفحص دراسة التأثري وميكن هلذه األخرية أن تطلب من صاحب املشروع معلومات أو دراسات تكميلية،
4
و هذا يف ظرف شهر واحد.
 2-1مرحلة التحقيق  :يتم يف هذه املرحلة استشارة اجلمهور ومعرفة رأيه يف دراسة مدى التأثري على البيئة ،فبعد

الفحص األويل يتم قبول الدراسة مبدئيا حيث يقوم الوايل إبصدار قرار إداري يعلن من خالله عن فتح حتقيق عمومي ويتم إعالم

 - 1املادة  1من املرسوم التنفيذي رقم .145/07
2

 -حيي وانس ،اجملتمع املدين و محاية البيئة  :دور اجلمعيات و املنظمات غري احلكومية و النقاابت ،دار الغرب لنشر و التوزيع ،وهران (اجلزائر)،2004،

ص.92
 -3املادة  07من املرسوم التنفيذي رقم .145 /07
 -4املادة  08من املرسوم التنفيذي رقم .145/07
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اجلمهور عن طريق تعليق القرار يف مقر الوالية والبلدايت املعنية ويف أماكن موقع املشروع وكذلك عن طريق النشر يف يوميتني
وطنيتني ،كما يتم فتح سجل خاص مرقم ومؤشر عليه جلمع اآلراء.1
ترسل الطلبات احملتملة لفحص دراسة أو موجز التأثري إىل الوايل والذي ُميكن الشخص املعين من اإلطالع على دراسة
أو موجز التأثري يف مكان يعينه له إلدالء مالحظاته واقتاحاته وهذا يف أجل  15يوما.
ولتنفيذ هذه اإلجراءات ،يقوم الوايل بتعيني حمافظ حمقق ،يعمل أيضا على إجراء كافة التحقيقات ومجع املعلومات
2
التكميلية اليت هتدف إىل توضيح اآلاثر البيئية للمشروع.
حيدد احملافظ احملقق عند هناية مهامه حمضرا حيتوي على تفاصيل حتقيقاته واملعلومات التكميلية اليت جيمعها ويرسلها
إىل الوايل.3
وكمرحلة أخرية من التحقيق العمومي ،حيرر الوايل نسخة من خمتلف اآلراء احملصل عليها ،وعند االقتضاء استنتاجات
احملافظ احملقق ،كما يدعو صاحب املشروع لتقدمي مذكرة جوابية وهذا خالل مدة مل حيددها املشرع ،حيث استعمل عبارة " آجال
معقولة " وهي عبارة غري دقيقة توحي أبن حتديد هذه املدة مرهون ابلسلطة التقديرية للوايل.
 3-2مرحلة املصادقة :عند هناية التحقيق العمومي ،يتم إرسال ملف الدراسة مرفوقا آبراء املصاحل التقنية ونتائج

التحقيق العمومي ابإلضافة إىل حمضر احملقق واملذكرة اجلوابية لصاحب املشروع إىل الوزير املكلف ابلبيئة وإىل املكلف ابلبيئة
املختصة إقليميا ابلنسبة ملوجز التأثري ،ويف هذا اإلطار فتح املشرع اجملال لإلستعانة بكل خربة مع إمكانية االتصال ابلقطاعات
الوزارية املعنية ،على أن ال تتجاوز مدة الدراسة أبربعة أشهر ابتداءا من اتريخ إقفال التحقيق العمومي.4
يقوم الوزير املكلف ابلبيئة إبرسال قرار املوافقة أو الرفض مع التربير إىل الوايل املختص إقليميا والذي يقوم إببالغه إىل صاحب
املشروع ،بينما يكون الرد على موجز التأثري من اختصاص الوايل.5
وقد مكن املشرع صاحب املشروع من الطعن اإلداري دون اإلخالل ابلطعن القضائي ضد القرار القاضي برفض الدراسة
أو موجز التأثري ،حيث يرفق هذا التظلم مبجموعة التربيرات أو املعلومات التكميلية اليت تسمح إبجراء دراسة أو موجز أتثري
جديدة.6
اثنيا :دور دراسة مدى التأثري على البيئة يف الوقاية من خماطر التعمري:

 -1دراسة مدى التأثري على البيئة أداة أساسية يف املخططات والرخص العمرانية

 1-1دراسة مدى التأثري على البيئة أداة أساسية يف املخططات العمرانية  :تلعب املخططات العمرانية دورا ابرزا
يف محاية البيئية من خالل حتقيق تنمية عمرانية تتوافق مع متطلبات محاية البيئة ،وهذا إبجياد نوع من التوازن بني خمتلف مشاريع
وخطط التنمية وبني محاية البيئة و احملافظة عليها ،وهي تعتمد يف ذلك على جمموعة من الدراسات التقنية أمهها دراسة مدى التأثري
على البيئة ،نظرا ملا متثله هذه األخرية من مصدر للمعلومات البيئية ،حيث تعمل املخططات العمرانية على ضمان االستخدام
السليم لألراضي ،وزايدة املساحات اخلضراء واحلفاظ على اآلاثر والتاث العمراين ،كما تضمن إقامة مشاريع صناعية أبقل تكلفة
 -1املادة  105من املرسوم التنفيذي رقم .145/07
 -2املادة  13من املرسوم التنفيذي رقم .145/07
 -3املادة  14من املرسوم التنفيذي رقم .145/07
 -4املادة  15من املرسوم التنفيذي رقم .145/07
 -5املادة  18من املرسوم التنفيذي رقم.145 /07

 -6املادة  190من املرسوم التنفيذي رقم.145 /07
100

وإنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء املباين واملساكن وفقا الشتاطات العمارة اخلضراء وغريها من املشاريع العمرانية ،وهـ ـ ـ ـ ـ ـي يف ذلك ترتكز على جمموعة
االفتاضات اليت تتوقع حدوثها يف املستقبل ،واليت تعتمد يف بنائها وبشكل أساسي على الدراسات البيئية.
فالتخطيط العمراين أوالتخطيط البيئي عامة يستخدم دراسة التأثري البيئي لتحقيق أهدافه أين تتم دراسة وحتليل املشاريع
املقتحة اليت تؤثر إقامتها أو ممارسة نشاطها على سالمة البيئة ،وذلك هبدف التنبؤ مبكرا ابلعواقب البيئية احملتملة على إنشائها
ومن مثة التخطيط لتجنب تلك العواقب ، 1وبذلك تساهم هذه الدراسة يف حتسني عملية التخطيط من خالل توضيح الرؤى اآلنية
واملستقبلية بكل اآلاثر السلبية واإلجيابية مبا ميكن أصحاب القرار من اختاذ اإلجراءات املالئمة والبدائل املناسبة لتفادي اآلاثر
الضارة خاصة يف مرحلة إعداد وتنمية املشاريع ، 2واألبعد من ذلك أهنا تساهم يف تنظيم التوسع العمراين ،ويربز هذا الدور بشكل
واضح يف فصل املناطق السكنية قدر اإلمكان عن املناطق الصناعية لتقليل ضوضاء الصناعة أو دخاهنا أو روائحها الكريهة اليت
تضر ابلبيئة وتسبب مضايقات للسكان يف هذه املناطق ،فمن بني ما تتضمنه دراسة مدى التأثري على البيئة خبصوص املناطق
الصناعية ،جند ضرورة تقييم املوقع اجلغرايف هلذه املناطق لتحديد مدى صالحيتها بيئيا نظرا ملا ينجم عنها من ملواثت هوائية
أو مائية ،3كما تعترب الرؤية املستقبلية أحد الركائز األساسية اليت تقوم عليها هذه الدراسات وختص هذه الرؤية النمو السكاين
وابلتايل النمو العمراين وما ينجر عنه من استهالك للموارد الطبيعية ،واهلدف من هذه الرؤية هو التنبؤ مبا سوف حيدث يف العالقة
بني البيئة والتنمية واإلنسان تفاداي ألية مردودات بيئية ضارة قد حتدث مستقبال وهذا من خالل املبادرة بتحديد اإلجراءات
واآلليات اليت تعمل على تصويب اجتاهات النمو السكاين والعمراين يف املسار البيئي السليم.4
 1-2دراسة التأثري على البيئة أداة لتفعيل الدور البيئي للرخص العمرانية  :اشتط املشرع اجلزائري ضرورة إجراء

دراسة مدى التأثري على البيئة قبل القيام مبشاريع التنمية وأعمال البناء والتهيئة نظرا ملا هلا من أتثري مباشر وغري مباشر فورا والحقا
وحتمل أاثرها واختاذ التدابري الالزمة ملواجهتها.
على البيئة ،وهذا لضمان سالمتها بيئيا ّ
وقد قيدت املادة  05من املرسوم التنفيذي رقم ،175 /91حيدد القواعد العامة للتهيئة والتعمري ،منح رخصيت البناء
والتجزئة بضرورة إجراء دراسة مدى التأثري على البيئة إذا تعلق األمر ابلبناءات أو التهيئات اليت بفعل موضعها ومآهلا أو حجمها
من طبيعتها أن تكون عواقب ضارة ابلبيئة ،كما اشتطت أيضا املادة  35واملادة  09من املرسوم التنفيذي رقم  176 /91حيدد
كيفيات حتضري شهادة التعمري ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة املطابقة ورخصة اهلدم وتسليم ذلك ،املعدل
واملتمم ضرورة إرفاق طلب احلصول على رخصة البناء أو التجزئة بدراسة مدى التأثري على البيئة ابلنسبة جلميع األشغال وأعمال
التهيئة اليت ميكن أن تلحق ضررا مباشرا أو غري مباشر ابلبيئة.
ويف نفس السياق نصت املادة  15من القانون رقم  10 /03املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة على ضرورة
اخلضوع املسبق لدراسة التأثري أو موجز التأثري حسب احلالة ابلنسبة ملشاريع التنمية وكل أعمال وبرامج البناء والتهيئة اليت تؤثر
بصفة مباشرة أو غري مباشرة ،فورا أو الحقا خاصة على املوارد واألوساط والفضاءات الطبيعية والتوازانت االيكولوجية وكذلك
اإلطار املعيشي ،وتطبيقا لذلك منعت املادة  21من املرسوم التنفيذي رقم  145 /07الذي حيدد جمال تطبيق وحمتوى وكيفيات
املصادقة على دراسة وموجز التأثري على البيئة ،صاحب املشروع اخلاضع لدراسة التأثري أو موجز التأثري من املشروع يف أعمال البناء
إال بعد املوافقة على الدراسة ،وهبذا تعترب دراسة التأثري على البيئة من أهم الوسائل القانونية اليت من خالهلا ميكن تفعيل دور رخصة
 -1حسونة عبد الغاين ،املرجع السابق ،ص .149
 -2املرجع نفسه ،ص ص.147 ،146

 -3زين الدين عبد املقصود ،قضااي بيئية معاصرة ،ط  ،3منشأة املعارف ،اإلسكندرية (مصر) ،2000 ،ص .119

 -4املرجع نفسه ،ص.127
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البناء يف محاية البيئة ،فهي أسلوب علمي وقائي يستخدم كأداة لتقييم مجيع مشاريع التنمية وأعمال البناء والتهيئة اليت قد تؤثر
بصفة مباشرة أو غري مباشرة فورا أو الحقا على البيئة حىت ميكن اختاذ القرار املناسب بشأن هذه املشاريع واألعمال.1
وخالصة ملا سبق ميكن اعتبار أن دراسة مدى التأثري على البيئة هي دراسة تشمل كل ما هو بيولوجي واجتماعي
واقتصادي هبدف الفحص املنظم لآلاثر اليت قد تنجم عن مشروع أو برانمج تنموي وذلك لتفادي اآلاثر السلبية على البيئة
أو التخفيف من حدهتا وأتكيد اآلاثر اإلجيابية واملفيدة ،وهي عملية مستمرة ومتغرية يف أبعادها وتوجهاهتا تبعا للتغريات اليت
حتدث يف طبيعة العالقة بني مشاريع التنمية والبيئة ،نتيجة ملا حيدث من تطور علمي إضافة إىل إفرازات التوسع العمراين السريع
واملطرد وتداعياته البيئية ،ومن هذا املنطلق تصبح دراسة مدى التأثري يف البيئة عملية متابعة بيئية مستمرة ومتواصلة ،فضال عن كوهنا
عملية توجيهية أتمينية عالجية رقابية ،تدعم متخذ القرار ابلنصيحة والتوصيات الالزمة اليت متكنه يف النهاية من اختاذ القرار
السليم.2
 -2تفعيل دور دراسة مدى التأثري على البيئة :لتفعيل دور دراسة التأثري على البيئة يف جتسيد احلماية الوقائية للبيئة

من خماطر التعمري ،يتطلب األمر إخضاعها للرقابة ،مبختلف أنواعها ،الرقابة اإلدراية ،الرقابة القضائية ،ورقابة اجلمهور.

 2-1الرقابة اإلدارية  :طبقا للمرسوم التنفيذي رقم  145 /07احملدد جملال تطبيق وحمتوى و كيفيات املصادقة على

دراسة وموجز التأثري على البيئة تتجسد هذه الرقابة يف:

 2-1-1الوايل :يربز الدور الرقايب للوايل من خالل النقاط التالية:
 بعد إيداع ملف دراسة التأثري يكلف الوايل املصاحل املختصة إقليميا إبجراء الفحص األويل هلا واليت ميكنهاطلب معلومات أو دراسات تكميلية هلذا الغرض.
 بعد القبول املبدئي للدراسة ،يعلن الوايل مبوجب قرار إداري عن فتح حتقيق عمومي مع اختاذ كافة التدابريلتعليقه ونشره ،كما يتم فتح سجل خاص بتدوين أراء اجلمهور.
 ترسل الطلبات احملتملة لفحص دراسة التأثري إىل الوايل ،والذي يدعو الشخص املعين إىل اإلطالع على الدراسةإلبداء رأيه ومالحظاته يف ظرف  15يوما يف مكان يعينه الوايل.
 يعني الوايل حمافظا حمققا يكلف ابلسهر على تنفيذ إجراءات التحقيق العمومي مبا فيها إجراء التحقيقات ومجعاملعلومات التكميلية الرامية إىل توضيح العواقب احملتملة للمشروع على البيئة وحيرر حمضر يرسله إىل الوايل كما
يطلب هذا األخري من صاحب املشروع تقدمي مذكرة جوابية.
 يقوم الوايل عند هناية التحقيق العمومي إبرسال ملف الدراسة ،آراء املصاحل التقنية ونتائج التحقيق العموميمرفقا مبحضر احملافظ واملذكرة اجلوابية لصاحب املشروع إىل الوزير املكلف ابلبيئة لدراستها واملصادقة عليها.

 2-1-2الوزير املكلف ابلبيئة :ميارس وزير التهيئة العمرانية والبيئية واملدينة رقابته على دراسة التأثريمن خالل فحصه
مث مصادقته عليها خالل أربعة أشهر من اتريخ إقفال التحقيق العمومي ،ويكون الوزير ملزما ابلرد إما ابلقبول إذا ثبت أن الدراسة
كاملة ومستوفية للشروط القانونية ،أو ابلرفض مع التعليل يف احلالة العكسية ،يتم تبليغ رد الوزير إىل صاحب املشروع عن طريق
الوايل ،والذي له حق الطعن اإلداري يف القرار القاضي ابلرفض ،على أن يقدم كل التربيرات واملعلومات التكميلية اليت تسمح
إبجراء دراسة جديدة.

 -1منصور جماجي ،رخصة البناء كأداة حلماية البيئة ،...املرجع السابق ،ص.146
 -2املرجع نفسه ،ص.147
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واملالحظ أن فعالية الرقابة اإلدارية مرهونة مبدى توفر وكفاءة اهليئات التقنية املكلفة بدراسة امللف ،خاصة إذا تعلق األمر
ابملشاريع الكربى ،ومع حداثة املفهوم البيئي يف اجلزائر ،قد جيعل من اإلدارة جمرد مالحظ أو مراقب للشروط الشكلية دون التطرق
للموضوع.
 2-2الرقابة القضائية :إن ارتباط عملية التقييم البيئي بفكرة التخيص الذي يتصل ابلنشاط اإلداري ابعتباره قرارا

إداراي جيعل من مسألة الرقابة القضائية على عملية التقييم البيئي تعود الختصاص القضاء اإلداري ،فالق ـ ـ ـاضي عند إعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاله
لرقابته يف هذه العملية حياول املوازنة بني مصلحتني األوىل ضرورة إعمال التخيص ابعتباره قرارا إداراي أما الثانية فهي ضرورة
إيقاف الضرر الذي سوف يلحق ابلبيئة بسبب هذا التخيص ،1فالقضاء اإلداري يلعب دورا كبريا يف تطوير فعالية دراسة مدى
التأثري من خالل تويل القاضي اإلداري فحص حمتوى الدراسة عند تعرضه لقرار التخيص فهو ميارس رقابته على هذه القرارات من
خالل صورتني األوىل تتمثل يف رقابته على جدية ودقة دراسة التقييم البيئي أما الثانية فتتمثل يف رقابته على مدى احتام اإلدارة
للشروط اإلجرائية والشكلية املتعلقة مبنح التخيص كالتحقيق العمومي وإجراء اإلشهار وهذا يرجع إىل الطبيعة القانونية لدراسة
مدى التأثري اليت ال تشكل تصرفا إداراي حمضا إمنا ينصرف الطعن القضائي إىل قرار التخيص الذي بُنيت عليه الدراسة غري
املستوفية للشروط التقنية أو القانونية.2
ورغم أمهية هذه الرقابة يف تفعيل دور دراسة التأثري البيئي ومحاية البيئة بشكل عام إال أهنا ال تتأتى إال بوجود عمل
مجعوي أو فردي ذو خربة عالية متكنه من قراءة وفهم الدراسة والوقوف على نقائصها ،3و هو مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا يفتقده اجملتمع املدين البيئي
يف اجلزائ ر ،بل أن حداثة تعميم دراسة التأثري البيئي وعدم إاثرة نزاعات حوهلا يفقد الرقابة القضائية فعاليتها.
وهبذا ميكن القول أبن دراسة التأثري البيئي هي عملية فنية وإجراء إداري ،فمن الناحية الفنية تعترب وسيلة وقائية،
علمية ،توجيهية ،تنبؤية انبعة من فكرة ضرورة التفكري قبل العمل ،وهي بذلك توفر احلماية الوقائية للبيئة من كل اآلاثر املباشرة
وغري املباشرة للمشاريع العمرانية ،أما من الناحية اإلدارية فإهنا تعترب وثيقة أساسية يُعطى على أساسها التخيص للمشاريع ،كما
أهنا وسيلة هامة لالستعمال يف عملية صنع القرار البيئي يتم من خالهلا ضمان مشاركة اجلمهور واجملتمع املدين البيئي بصفة عامة.
 3-2رقابة اجلمهور :تعترب دراسة مدى التأثري على البيئة وسيلة إلرساء أسس الدميقراطية التشاركية ميارس من خالهلا

املواطن حقه يف تسيري الشؤون البيئية ،كما تكرس فكرة أن محاية البيئة واحملافظة عليها ال يقتصر على اإلدارة و إمنا يعترب اجلمهور
فاعل أساسي يف تدعيم عملية اختاذ القرار يف اجملال البيئي.
فمن خالل هذه الوسيلة إعالم اجلمهور ينوع املشروع وآاثره السلبية والطرق والتدابري املزمع اختاذها ملواجهة أية أضرار
تنجم عنه ،وهذا من شأنه أن يرفع مستوى احلس املدين لدى املواطنني كما يساهم يف حتسيسهم بضرورة املشاركة يف محاية البيئة.
ويعترب التحقيق العمومي املنصوص عليه يف املرسوم التنفيذي رقم  145 /07أداة ملمارسة اجلمهور حقه يف املشاركة،
حيث يسمح ابلتعرف على املشروع بكامله وتقدمي مالحظاته واقتاحاته .كما ميكن لكل شخص طبيعي أو معنوي يهمه األمر
اإلطالع على دراسة مدى التأثري بناءا على طلب يقدمه للوايل خالل مدة  15يوما يف مكان حيدده الوايل إلبداء رأيه
ومالحظاته .وهذا يفتح اجملال للجمعيات البيئية واجملتمع املدين البيئي بصفة عامة من املشاركة ،مما حيقق محاية فعالة للبيئة ،ومن
أجل إجناح دورها وجب عليها أن تلعب دور جلان اخلربة أو اخلربة املضادة ألن مناقشة دراسة مدى التأثري على البيئة تتطلب خرباء

 -1حسونة عبد الغاين ،املرجع السابق ،ص .150

 -2حيي وانس ،اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر ،املرجع السابق ،ص.181
 -3املرجع نفسه ،ص.182
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وخمتصني من أجل إعداد تقرير خربة أو خربة مضادة ملا جاء يف الدراسة ،1واجلدير ابلذكر أن اآلراء املتحصل عليها من اجلمهور
ال تتم تع أبي أثر قانوين فهي غري ملزمة لإلدارة ،وهبذا يبقى التحقيق العمومي جمرد رأي عمومي وأن العالقة واحلوار احلقيقي يتم
بني احملافظ احملقق واإلدارة العمومية ،ألنه هو الذي يقوم بتقييم مالحظات وآراء اجلمهور وهو الذي يبدي رأيه النهائي الذي ترتكز
عليه اإلدارة.
ومن أجل دمقرطة التحقيق العمومي يتطلب األمر إلزام احملافظ احملقق ابقتاحات اجلمهور ،ويف حالة وجود أغلبية اآلراء
املعرب عنها معارضة للمشروع املقرر إجنازه فإنه جيب عليه احملافظ أن ال خيرج عن االختيار العام للجمهور.
املطلب الثاين :وقاية البيئة من خماطر التعمري يف إطار اجملتمع املدين

نظرا للتزايد املفرط واالنتشار السريع لظاهرة التلوث البيئي الناتج عن األنشطة العمرانية وما نتج عنه من أضرار أقر املشرع
اجلزائري بدور اجملتمع املدين كفاعل أساسي يساهم يف محاية البيئة واحملافظة عليها من خالل جتسيد احلماية الوقائية ابختاذ التدابري
الالزمة ملنع وقوع الضرر البيئي ،حيث يصعب على السلطات اإلدارية املركزية أو احمللية التكفل ابملشاكل البيئية مبفردها مما يتطلب
األمر أن يكون هناك توافق وانسجام يف مهامها مع اجملتمع املدين نظرا ملا هلذا األخري من دور يف تفعيل عملية محاية البيئة إىل
جانب تدخل السلطات اإلدارية.
من خالل استقراء النصوص القانونية املرتبطة ابلتعمري ،يتضح أن املشرع اجلزائري أوىل اهتماما كبريا للجمعيات لذا يتم
اقتصار دراسة دور اجملتمع املدين يف وقاية البيئة على دور اجلمعيات البيئية مع إبراز الوسائل القانونية املكرسة لتجسيد هذا الدور
من خالل الفرع األول وتوضيح املعوقات اليت حتول دون حتقيق ذلك يف الفرع الثاين.
الفرع األول :دور اجلمعيات البيئية يف وقاية البيئة من خماطر التعمري

تعترب اجلمعيات البيئية أهم الشركاء الفاعلني يف وقاية البيئة من خماطر التعمري إىل جانب تدخل السلطات العمومية،
ويربز كذا الدور بشكل واضح من خالل املشاركة يف صياغة القرارات البيئية ،وبعبارة أدق من خالل إدماج البعد البيئي
يف القرارات العمرانية ،وقبل التطرق إىل هذا الدور ،يتطلب األمر حتديد مفهوم للجمعيات البيئية من خالل حتديد تعريف هلا
وإجراءات أتسيسها.

أوال :مشاركة اجلمعيات البيئية يف صنع القرارات البيئية يف اجملال العمراين:
مل حيدد املشرع اجلزائري إطار قانوين خاص ابجلمعيات البيئية وإمنا تبقى للقواعد العامة املنصوص عليها يف القانون رقم
 06/12املتعلق ابجلمعيات ،الذي يشكل اإلطار القانوين العام لكل اجلمعيات بغض النظر عن نشاطها ،2حيث عرف هذا
األخري اجلمعيات أبهنا "جتمع أشخاص طبيعيني /أو معنويني على أساس تعاقدي ملدة حمددة أو غري حمددة ،ويشتك هؤالء
األشخاص يف تسخري معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض غري مريح من أجل ترقية األنشطة وتشجيعها ،السيما يف اجملال املهين
واالجتماعي والعلمي والديين والتبوي والثقايف والرايضي والبيئي واخلريي واإلنساين" ،3ما مييز هذا التعريف أنه وسع من نشاط
اجلمعية ليشمل احملافظة على البيئة ،وتعترب أول إشارة صرحية إىل هذه األخرية .

 -1حيي وانس ،اجملتمع املدين ومحاية البيئة ،املرجع السابق ،ص .100
 -2القانون رقم  ،06/12املؤرخ يف ، 2012 /01/ 12يتعلق ابجلمعيات ،اجلريدة الرمسية رقم  ،02الصادرة بتاريخ .2012 /01/ 15
 -3املادة  02من القانون رقم .06 /12
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يعترب مفهوم املشاركة من املفاهيم القدمية اليت مت تناوهلا من خالل أفكار الفالسفة و السياسيني ،حيث تعين توفري
الفرص ألخذ دور يف النظام الدميقراطي للدولة من خالله تتاح الفرص للمواطنني لكي يعربوا عن آرائهم أو يصوتوا أو يشجعوا
اجتاها سياسيا معينا ،أو حيشدوا قواهم حول قضااي سياسية خاصة هبم.1
فمسألة املشاركة اجملتمعية ظاهرة عاملية قدمية وحديثة وهي تعين املسامهة االجيابية يف إدارة األمور املتعلقة بشؤون احلكم
واجملتمع ،وهذه املسامهة تكون حمدودة يف أطر رمسية وغري رمسية  ،ومدى قدرهتا على حتديد أمناط وأشكال ومستوايت مشاركتهم،
وابلتايل من الضروري التعرف على املتغريات احملددة لنشاط القوى االجتماعية ،حيث تؤدي منظمات اجملتمع املدين دورا مهما فيما
يتعلق جبعل اجلهاز احلكومي عرضة للمساءلة ،2فاملشاركة عملية يؤدي من خالهلا الفرد واجملتمع املدين دورا مهما يف احلياة
االجتماعية والسياسية واالقتصادية والبيئية ،تتيح له فرصة اإلسهام يف وضع األهداف البيئية واقتاح أفضل الوسائل لتحقيقها.
ولتجسيد هذه املشاركة تطلب األمر االعتاف للمجتمع املدين ابحلق يف املشاركة ،الذي يعترب وثيق الصلة ابحلق يف
احلصول على املعلومات واحلق يف الوصول إىل العدالة يف نطاق ما يعرف ابحلقوق اإلجرائية ،حيث كرس املشرع اجلزائري مبدأ
املشاركة واإلعالم من خالل القانون رقم .310/03
ما مييز هذه احلقوق انه يتم تنفيذها بصفة غري متوازنة ،فإذا كانت ممارسة احلق يف املشاركة يتم أثناء صياغة القرار البيئي،
فإن احلق يف اللجوء إىل العدالة4يتم بعد تنفيذه .
فرغم أن الدور البيئي للمجتمع املدين ال يظهر فقط عند إعداد القرار وإمنا أيضا عند تنفيذه ،إال أن الدور الوقائي يربز
أكثر عند صياغة القرار البيئي ،وهذا عن طريق الوسائل القانونية املكرسة يف التشريع اجلزائري ،ففي جمال العمران تعترب كل
االستشارة والتحقيق العمومي وسائل قانونية لتمكني اجلمعيات البيئية من املشاركة يف صياغة القرار البيئي.
وانطالقا من إقرار املشرع اجلزائري ملبدأ املشاركة واإلعالم يف القانون رقم  ،10/03والذي مبوجبه منح احلق لكل شخص
يف احلصول على املعلومات البيئية وأيضا املسامهة يف إدماج البعد البيئي يف القرارات العمرانية اليت قد تضر ابلبيئة ،فإن الدور
الوقائي البيئي للمجتمع املدين  -وهو حمل الدراسة -يرتكز على عنصرين أساسيني متابطني مها  :احلصول على املعلومات
واملشاركة يف صياغة القرار اإلداري العمراين ،حيث ميثل العنصر األول شرط مسبق للعنصر الثاين.
 -1احلق يف احلصول على املعلومات البيئية:

 1-1احلق يف احلصول على املعلومات البيئية شرط مسبق لتفعيل املشاركة  :ميثل احلق يف احلصول على

املعلومات البيئية أحد احلقوق اإلجرائية الذي يشكل إضافة إىل حق املشاركة يف إدارة الشؤون العامة واحلق يف الوصول إىل العدالة
حقوقا أساسية ابلنسبة لضمان وجود هياكل حوكمة متكن اجملتمع من اعتماد عمليات منصفة فيما يتعلق بصنع القرارات املتصلة

 -1حممد السيد فهمي ،املشاركة االجتماعية و السياسية للمرأة يف العامل الثالث ،ط  ،1دار الوفاء لطباعة والنشر ،االسكندرية ،2007،ص .69

 -2فـ ـ ـيـ ـ ـ ـروز زرارقة" ،دور اجملتمع املدين يف تفعيل املشاركة اجملتمعية" جملة العلوم االجتماعية  ،جملة علمية حمكمة ،جامعة سطيف( اجلزائر) ،العدد ،18،2014

ص.24
 -3املادة 03ف  08من القانون  10/03املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة.
 -4اعتف املشرع اجلزائري للجمعيات البيئية حبقها يف رفع دعوى قضائية أو التأسيس كطرف مدين يف حالة اإلضرار ابلبيئة الطبيعية أو املشيدة  ،ويف هذا اإلطار
منحت املادة  74من قانون  29/90املتعلق ابلتهيئة والتعمري احلق لكل مجعـي ـة استوفت الشروط القانونية و يتضمن قانوهنا األساسي هدف محاية البيئة
وحتسني اإلطار املعيشي التدخل للمطالبة حبقوق الطرف املدين املتضرر بطريقة رضائية أو عن طريق القضاء ،سواءا تعلق األمر خبطأ انتج عن طرف مدين آخر أو

من طرف اإلدارة؛ ويف نفس السياق تنص املادة  41من القانون  03/03على أنه" ميكن لكل مجعية مؤسسة قانوان واليت تبادر وفق قانوهنا األساسي حبماية
البيئة والعمران واملعامل الثقافية والسياحية أن تؤسس نفسها طرفا مدنيا فيما خيص خمالفات أحكام هذا القانون"
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ابملسائل البيئية ، 1وهو بذلك ضمانة أساسية ملمارسة حق اإلنسان يف البيئة ،حيث ارتبط ارتباطا وثيقا ابإلقرار املتنامي هلذه
األخرية يف ظل القوانني الداخلية للدول ،ابعتباره أحد احلقوق اجلديدة ،واليت متثل على حد قول بعض الفقهاء اجليل الثالث ،كما
يعترب أيضا ضمانة لتفعيل حق املشاركة.
وهذا ما أكده إعالن ريو من خالل املبدأ العاشر ،الذي ربط من خالله بني مشاركة اجلمهور وضرورة حصوله على
املعلومات ومتكينه من الوصول إىل العدالة.2
كما أكد ضمنا على أن مفهوم املشاركة الفعلية يرتبط ابحلق يف احلصول على املعلومات البيئية ،ونص على ضرورة
حصول األفراد واجلمعيات واملنظمات على املعلومات املتصلة ابلبيئة والتنمية ،واليت حتتفظ هبا السلطات العامة مبا يف ذلك
املعلومات املتصلة ابملنتجات واألنشطة اليت هلا أو حيتمل أن يكون هلا أتثري كبري على البيئة ،واملعلومات املتعلقة بتدابري محاية البيئة.
حيث تكمن أمهية احلق يف احلصول على املعلومات البيئية كشرط مسبق لتفعيل املشاركة يف صياغة القرارات البيئية يف أن
عملية صنع القرار تقتضي ممن توالها أو يشارك فيها قدرا من املعرفة واملعلومات ابملوضوع حمل القرار املراد اختاذه ،ووفق هذا الفهم،
فإن احلق يف احلصول على املعلومات يقتضي توافر هذه املعلومات فعال من مصادرها وواجب اجلهات اليت حتتفظ هبا أن تسمح
إباتحتها بناءا على طلب املهتمني أو توفري ها الطالع اجلمهور وفق آليات تتيح لألفراد فرضية االطالع على هذه املعلومات
3
وحتليلها هبدف االستفادة منها واستخدامها يف عملية صنع القرار أو املشاركة يف ذلك.
 2-1اإلطار القانوين للحق يف احلصول على املعلومات البيئية :حاول املشرع اجلزائري توفري اإلطار القانوين للحق

يف احلصول على املعلومات البيئية من خالل تكريسه للحق يف اإلعالم البيئي مبوجب القانون رقم  10/03املتعلق حبماية البيئة يف
إطار التنمية املستدامة ،الذي يعترب اإلطار القانوين اخلاص هلذا احلق ،إضافة إىل اإلطار القانوين العام يف تطبيق القواعد العامة اليت
تتعلق ابحلق يف اإلعالم.

 1-2-1احلق يف احلصول على املعلومات البيئية يف ظل القانون رقم :10/03يشكل القانون رقم 10/03
اإلطار القانوين اخلاص للحق يف اإلعالم البيئي كونه يهدف إىل تدعيم اإلعالم وحتسيس اجلمهور وضمان مشاركته إىل جانب
خمتلف املتدخلني يف تدابري محاية البيئة ،وهو يف ذلك يرتكز على مبدأ اإلعالم واملشاركة ،الذي يعترب من املبادئ األساسية اليت
يرتكز عليها هذا القانون والذي مبقتضاه حيق لكل شخص أن يكون على علم حبالة البيئة.4
ويف هذا اإلطار مكن املشرع اجلزائري كل شخص طبيعي أو معنوي من متابعة كل ما حييط به على املستوى البيئي،
وهذا من خالل تكريسه للحق يف اإلعالم البيئي كحق عام وأيضا كحق خاص ،فبناءا على نص املادة  07من القانون 10/03
املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة مت تكريس احلق العام يف اإلعالم البيئي حيث حيق لكل شخص طبيعي أو معنوي
5
تقدمي طلب للهيئات املعنية من أجل احلصول على املعلومات البيئية ،وابملقابل على اهليئات اإلدارية املعنية متكينه من هذا احلق
وميكن أن تتعلق هذه املعلومات جبميع املعطيات املتوفرة يف أي شكل يرتبط حبالة البيئة وأيضا بكل التدابري واإلجراءات
والتنظيمات املتخذة لضمان محاية البيئة.كما كرس أيضا احلق يف اإلعالم البيئي كحق خاص ،حبيث مكن األشخاص الطبيعي ـ ـ ـ ـ ـني
أواملعنويني من تبليغ السلطات احمللية أو السلطات املكلفة ابلبيئة بكل معلومة تتعلق ابلعناصر البيئية اليت ميكنها أن تؤثر بصفة
 -1تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق ،دراسة حتليلية حول العالقة بني حقوق اإلنسان والبيئة ،2011 ،ص .5رمز ((A/ HRC/ 19/34
 -2إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية  ،التطبيق والتنفيذ ،املرجع السابق  ،ص.17
 -3عبد الناصر زايد هياجنة ،القانون البيئي  ،املرجع السابق ،ص. 82

 -4املادة  03ف  08من القانون رقم .10/03
 -5أحال املشرع إىل التنظيم لتحديد كيفيات إبالغ هذه املعلومات و الذي مل يصدر بعد.
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مباشرة أو غري مباشرة على الصحة العمومية ،1كما أكد على ضرورة توفري املعلومات ابلنسبة للمواطنني ،2الذين يتعرضون
لألخطار التكنولوجية أو الطبيعية املتوقعة ،حيث فرض على السلطات اإلدارية متكينهم من احلصول على املعلومات اليت تتعلق
هبذه األخطار وكذا تدابري احلماية اليت ختصهم  ،ولتجسيد احلق يف اإلعالم البيئي يهدف املشرع اجلزائري إضافة إىل إنشاء هيئة
لإلعالم البيئي كأداة لتسيري البيئة 3إىل إقامة نظام شامل يتضمن ما يلي:
 شبكات مجع املعلومات البيئية التابعة للهيئات أو األشخاص اخلاضعني للقانون العام أو القانون اخلاص معحتديد كيفيات تنظيمها وشروط مجع املعلومات.
 إجراءات وكيفيات معاجلة وإثبات صحة املعطيات البيئية. قواعد املعطيات حول املعلومات البيئية العامة العلمية التقنية ،اإلحصائية ،املالية االقتصادية املتضمنة املعلوماتالبيئة الصحيحة.
 كل عناصر املعلومات حول خمتلف اجلوانب البيئية على الصعيدين الوطين و الدويل. إجراءات التكفل بطلبات احلصول على املعلومات البيئية.4وما جتدر اإلشارة إليه أن املشرع اجلزائري كرس احلق يف اإلعالم البيئي دون توفري اآلليات القانونية لتجسيده ،حيث
أحال يف كل مرة إىل التنظيم الذي مل يصدر بعد ،مما يطرح تساؤل حول أمهية االعتاف هبذا احلق يف ظل غياب اإلطار القانوين
الذي ميكن من ممارسته.
 2-2-1احلصول على املعلومات البيئية يف ظل املرسوم رقم  :131/88قبل التطرق إىل كيفية معاجلة املرسوم

رقم  131/88لكيفية احلصول على املعلومات يتطلب األمر اإلشارة إىل الفتة اليت سبقت صدور هذا املرسوم ،واليت متيزت
ابلتعتيم اإلداري الناتج عن إنفراد السلطة اإلدارية ابلنشر واإلشراف ابعتماد نظام مركزية التخطيط وحتديد األهداف مسبقا ،حيث
مل تتضمن يف تلك الفتة القوانني املنظمة لإلدارة أحكاما تتعلق حبق املواطنني يف اإلعالم و اإلطالع واملشاركة يف التسيري اإلداري.
وإل متصاص حالة االحتقان اليت عرفتها تلك الفتة ،مت إدخال مجلة من اإلصالحات اليت تتعلق حبقوق اإلنسان عامة
واحلق يف اإلعالم خاصة ،كاملصادقة على امليثاق اإلفريقي مبوجب املرسوم رقم ، 06/87ومت التجسيد الرمسي ملبادئه خاصة املادة
 09منه ،اليت تنص على احلق يف اإلعالم إبصدار املرسوم  131/88املنظم للعالقة بني اإلدارة واملواطن تبعها االعتاف الدستوري
سنة .51989
يعترب املرسوم رقم  131/88اإلطار القانوين ملمارسة احلق و اإلعالم ،فبموجبه أصبحت املؤسسات واإلدارات واهليئات
العمومية و أعواهنا ملزم بواجب محاية حرايت املواطن و حقوقه املعتف هبا يف الدستور.6
وبناءا عليه تلتزم اإلدارة إبطالع املواطنني على التنظيمات والتدابري اليت تسطرها وينبغي أن تستعمل وتطور أي سند
مناسب للنشر واإلعالم ،وأن تنشر ابنتظام التعليمات واملناشري واملذكرات واآلراء اليت تتعلق بعالقتها مع املواطن ،إال إذا وردت
 -1املادة  08من القانون رقم 10/03
 -2قلص املشرع اجلزائري من نطاق احلق يف اإلعالم البيئي حول املخاطر الكربى الطبيعية والتكنولوجية حيث استخدم مصطلح " املواطنني" مما يوحي أبن هذا احلق
يقتصر على األشخاص الذين حيملون اجلنسية اجلزائرية على عكس ما ورد يف مشروع القانون رقم  10/03الذي استخدم مصطلح " األشخاص" يف مجيع
احلاالت.
 -3املادة  05من القانون رقم .10/03
 -4املادة  06من القانون رقم .10/03
 - 5حبي وانس ،اجملتمع املدين ومحاية البيئة ،املرجع السابق ،ص .71
 - 6املادة  02من املرسوم رقم 131/88
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أحكام ختالف ذلك كما يتم النشر أيضا يف نشرة رمسية تعدها اإلدارة املعنية وفقا ألحكام التنظيم اجلاري به العمل ،كما ميكن
للمواطن أيضا اإلطالع على الواثئق واملعلومات احملفوظة أو احملمية ابلسر املهين عن طريق االستشارة اجملانية ف ـ ـي ع ـ ـيـ ـ ـ ـ ـن املكان
و/أو تسليم نسخ منها على نفقة الطالب وعلى كل مواطن يتم منعه من حق اإلطالع أن يشعر اإلدارة بذلك مبوجب مقرر مبينا
فيه األسباب.1
كما تلتزم اإلدارة ابلرد على كل الطلبات أو الوسائل أو التظلمات اليت يوجهها املواطنون إليها ،وهلذا الغرض البد من
إنشاء هياكل على املستويني الوطين واحمللي للتكفل ابلبيئة يف عرائض املواطنني والرد عليها.2
ولضمان تطبيق هذه اإلجراءات ألزم املرسوم مجيع املوظفني ابحتام حق اإلطالع حتت طائلة تطبيق عقوابت أتديبية 3قد
تصل إىل حد العزل. 4
ترتكز هذه اإلجراءات على فكرة الدميقراطية اإلدارية اليت جتعل من املواطن شريكا فعاال يف نشاطاهتا أو رقيبا على
أعماهلا وتصرفاهتا يف مجيع اجملاالت مبا فيها اجملال البيئي ،حيث ميكن اإلسناد إىل أحكام املرسوم  131/88ملمارسة احلق
يف احلصول على املعلومات البيئة من اإلدارة إال أن األمر يتطلب تكريس إطار قانوين خاص ملمارسة هذا احلق وعدم االكتفاء
بتطبيق القواعد العامة ،وهذا نظرا للطبيعة اخلاصة للمعلومات البيئية وما تتميز به من املعلومة اإلدارية اليت تتجسد يف الواثئق
اإلدارية ،مما جيعل اختالف يف نطاق تطبيق كل من احلق يف احلصول على املعلومات البيئية ،واحلق يف احلصول على املعلومات
اإلدارية.
فمن جهة فإن احلق يف احلصول على املعلومات البيئية قد يبدو يف نواح معينة أكثر تعقيدا أو حتديدا من احلق
يف احلصول على الواثئق اإلدارية ،ألن الوثيقة اإلدارية تشتمل على ركنني أو دعامتني ،الدعامة املادية للوثيقة ،وهي الوثيقة يف حد
ذاهتا " "support matérielواملعلومات اليت حتتويها الوثيقة ،بينما أن احلق يف احلصول على املعلومات البيئية ال يستوجب
ابلضرورة احلصول على الدعامتني معا ،وإمنا يقتصر فقط على املعلومات اليت تتضمنها الوثيقة أو حىت على موجز أو نبذة
أو مقاطع أو ملخص منها ،أو تزود الطالب مبعلومات معينة من الوثيقة اإلدارية ،ومن جهة أخرى قد يبدو احلق يف احلصول على
املعلومات يف جمال البيئة يف بعض األحيان أكثر إتساعا من احلق يف احلصول على الواثئق اإلدارية ،ألنه قد يشمل على معطيات
5
ليست ابلضرورة واردة يف وثيقة اإلدارية ،أي معلومات ال تتضمنها الوثيقة اإلدارية املطلوب احلصول عليها

 3-1احلصول على املعلومات البيئية يف اجملال العمراين :ميارس احلق يف احلصول على املعلوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات البي ـ ـ ـ ـ ـ ـئـ ـ ـ ـ ـية يف
جمال التعمري بشكل واسع ،ويظهر ذلك جليا من خالل نشر و تبليغ القرارات التنظيمية و الفردية ،وأيضا من خالل اإلجراءات
يف صنع
املتبعة يف التحقيق العمومي واالستشارة ،واليت سيتم دراستهما يف الفرع املوايل كوسيلة قانونية ملشاركة اجملتمع املدين
القرارات البيئية ،حيث تعترب شهادة التعمري وسيلة لإلعالم خاصة فيما يتعلق ابمللكية العقارية ،يف حني تعترب أدوات التهيئة
والتعمري أدوات لنشر املعلومات البيئية على نطاق واسع.
 1-3-1شهادة التعمري :تعترب شهادة التعمري تصرف إداري يتعلق ابإلعالم هدفها األساسي توفري جمموعة من

املعلومات واإلجاابت حول التساؤالت اليت يطرحها املعين هبا قبل الشروع يف أشغال التهيئة والتعمري أن يطلب شهادة التعمري من
 - 1املادة  10من املرسوم رقم 131/88
 - 2املادة  34من املرسوم رقم 131/88
 - 3ملادة  30من املرسوم رقم 131/88
 - 4ملادة  40من املرسوم رقم 131/88

 - 5موسى مصطفى شحادة" ،احلق يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئة حق من احلقوق األساسية لإلنسان " ،جملة الشريعة والقانون ،كلية القانون ،جامعة
الشارقة ،العدد  ،2007 /04/ ،30ص .192
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البلدية املعنية كوسيلة قانونية لتحديد حقوقه يف البناء واالرتفاقات اليت ختضع هلا األرض املعنية 1أنظمة هتيئة التعمري املطبقة
شبكات اهلياكل القاعدية العمومية املوجودة أو املتوقعة 2كما يقع على عاتق البلدية ضرورة تبليغ املعين هبذه الشهادة خالل املدة
القانونية املنصوص عليها وهذا لتمكينه من احلصول على املعلومات اليت قام بطلبها .
وما جتدر اإلشارة إليه أن املشرع قد فرض على اإلدارة ضرورة اإلجابة على طلب شهادة التعمري حيث منح للمعين حق
التظلم اإلداري وأيضا القضائي يف حالة عدم اقتناعه ابلرد أو يف حالة سكوت اإلدارة خالل اآلجال املطلوبة ،3على عكس املشرع
الفرنسي الذي اعترب أنه يف حالة سكوت اإلدارة إزاء طلب شهادة التعمري بعد مرور األجل القانوين يتم تقدمي شهادة تعمري
ضمنية ،وهذا تطبيقا لنص املادة  R410-12من تقنني التعمري الناجتة عن التعليمة رقم .2005/1527
ما مييز شهادة التعمري أهنا ال حتدد حقوقا لذا ال ميكن االستناد إليها لرفض رخصة البناء يف حالة ما إذا مت تقدمي طلب
للحصول عليها خالل  18شهرا وهي املدة احملددة قانوان ،و يف هذه احلالة أيمل األستاذ فليب انرابي Philippe
 Narbeyأن ال يتم تطوير شهادة التعمري الضمنية من الناحية العملية واستخدامها بشكل واسع ألهنا فقدت قيمتها كوسيلة
لإلعالم.4
 2-3-1أدوات التهيئة والتعمري :تعمل أدوات التهيئة والتعمري على توضيح البيئة الراهنة لإلقليم املعين ،بلدية أو

جمموع بلدايت ،وأيضا الوضعية املستقبلية ابعتبارها قواعد ضرورية كما تعمل على حتقيق التوازن بني النشاط العمراين وكل
من النشاط الفالحي ،االقتصادي ،البيئي وهذا إبحداث التوافق بني وظائف السكن ،الفالحة ومحاية البيئة والتاث ،وأيضا احلماية
من األخطار الطبيعية والتكنولوجيا ،كما مت التطرق إليه سابقا.
كما متثل أيضا أدوات قانونية عامة لنشر املعلومات البيئية على نطاق واسع فيما يتعلق ابلوضع احلايل أو يف املستقبل،
فمن خالل التقارير اليت يضمنها امللف تعترب هذه األدوات واثئق للمعلومات البيئية تقدم ابلدرجة األوىل تشخيصا للحالة األولوية
لبيئة اإلقليم حمل التخطي ط كما تقدم أيضا تقييم للمخاطر اليت ميكن أن تشكل هتديدا بيئيا إلقليم املعين ،واليت جيب نشرها وإعالم
اجلمهور هبا ،ويف هذا اإلطار فرض املشرع اجلزائري ضرورة نشر كل من املخطط ) (PDAUواملخطط) (POSيف األماكن
املخصصة للمنشورات اخلاصة ابملواطنني 5كإجراء إلزامي لتزويدهم ابملعلومات والبياانت واإلحصائيات احلالية واملستقبلية اليت تتعلق
ابلبيئة اليت يعيشون فيها.
وما مييز أدوات التهيئة والتعمري كواثئق لإلعالم أهنا ال تقدم معلومات خام وإمنا يتم مجعها وحتليلها وفرزها.
 -2حدود احلق يف احلصول على املعلومات البيئية  :تعترب ممارسة احلق يف احلصول على املعلومات البيئية هي القاعدة

العامة ،غري أن املشرع اجلزائري أورد بعض االستثناءات واليت تتمثل يف :

 2-1السر اإلداري :من أهم العقبات اليت تواجه تطور احلق يف اإلعالم بصفة عامة هو تذرع اإلدارة ابلسر اإلداري
ضد األشخاص أو املواطنني ،وقد تكرست هذه الذهنية كما يرى األستاذ أوسكني لدى اهليئات اإلدارية ابجلزائر وغريها من الدول
اليت تستمد قانوهنا اإلداري من القانون الفرنسي من امتناع اإلدارة عن تقدمي أي تربيرات للمخاطبني ابلقرارات اليت تصدرها،
حيث تنظر اإلدارة إىل االشتاك يف املعلومات اليت حبوزهتا مع الراغبني يف االطالع عليها على انه اقتسام السلطة لذلك تعترب أن
 - 1املادة  51من القانون 29/90
 - 2ملادة  04من املرسوم التنفيذي رقم .176/91
 - 3املادة  06من املرسوم التنفيذي رقم .176/91

- Philippe Narbey , op.cit ,P 705.

 -5ملادة  14من القانون .29/90
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احلق يف اإلعالم خيرق مبدأ السرية اإلدارية للمخاطب ابلقرار ابلتدخل يف تسيري املصاحل العامة ومعرفة هوية صاحب القرار ،وهو
بذلك يؤثر يف روح العمل اإلداري الذي الزال يعترب حلد اآلن عمال حياداي وغري شخصي.1
وهذا ما يدفع ابإلدارة إىل تبين مبدأ أن احلصول عل املعلومات أو حق االطالع هو ممنوع كقاعدة عامة واالستثناء هي
احلاالت املنصوص عليها صراحة يف النصوص القانونية املختلفة ،واليت يف غالبيتها ال حتدد ضوابط ملفهوم السر اإلداري 2مما ميكن
اإلدارة من التمتع بسلطة تقديرية واسعة يف حتديد املعلومات والبياانت اليت تدخل يف دائرة احلظر .
ومن التطبيقات اليت ترد يف إطار السر اإلداري ما تضمنته املادتني  79و 20من القانون رقم  10/03حول خضوع
املنشآت املصنفة فيما خيص التخيص والتحقيق واملراقبة إىل إجراءات خاصة يشرف عليها وزير الدفاع .
كما مينع اإلطالع على الواثئق املتعلقة حباالت التلوث اإلشعاعي أو ما يعرف ابلسر النووي ،واليت تبقى
من االختصاص االستشاري للمحافظة السامية للبحث.3
ما مييز هذه االستثناءات أهنا ذات طابع أمين وهو ما دفع ابملشرع إىل إدراجها يف دائرة السر اإلداري حبكم طبيعتها
 2-2سر الصنع  :يف إطار محاية السر الصناعي ،منح املشرع اجلزائري صاحب مشروع املنشاة املصنفة سلطة
حتديد املعلومات والبياانت املتعلقة أبساليب الصنع ،املواد اليت يستخدمها واملنتوجات اليت يصنعها وطبيعة وحجم النشاطات
املقتح ممارستها ،واليت يعتقد أن نشرها قد يؤدي إىل إفشاء سر الصنع ،على أن يقدمها يف نسخة واحدة يف ظرف منفصل 4وهو
بذلك يعتمد على املعيار الشخصي.
إن االستناد على املعيار الشخصي يف حتديد البياانت القابلة لالطالع عليها يعترب معيارا خطريا ،إذ مبوجبه متنح
صالحيات خطرية لصاحب املنشأة ،وحتما فإن هذا األخري ومن اجل حتقيق املصلحة االقتصادية اخلاصة ولو على حساب البيئة
فإنه يقوم إبدراج معلومات أو بياانت قد حتمل مؤشرا على إمكانية حدوث تلوث بيئي إىل دائرة اخلطر حتت مسمى سر الصنع،
مما يسبب ضررا للبيئة وحيول دون مسامهة خمتلف الفاعلني يف اقتاح التدابري واإلجراءات الوقائية ،لذا يستحسن اعتماد معيار
موضوعي يساهم يف احلفاظ على السر الصناعي مبا يتوافق مع محاية البيئة  ،وجتدر اإلشارة إىل أن املشرع اجلزائري و فقا للقانون
السابق قد وسع من نطاق املعيار الشخصي ،حيث أقر لكل من ر .م .ش .ب أو الوايل حسب احلالة ،و بناءا على تصريح من
صاحب املنشاة املصنفة إمكانية حذف املعلومات اليت يعتقد أن نشرها يف إطار التحقيق العمومي قد يؤدي إىل إفشاء أسرار
الصنع املذكور يف ملف التخيص. 5
لكن هذه الصالحية مرهونة بتصريح صاحب املنشاة  ،أي أن هذا األخري هو من ميلك سلطة حتديد املعلومات اليت
تعترب سرا من أسرار صناعته ،وعليه فان املشرع اجلزائري يضفي محاية على األسرار الصناعية للمؤسسات اليت هي ملزمة ابطالع
اإلدارة على نشاطها ،ويف الوقت ذاته فإهنا ملزمة ابطالع الفاعلني يف جمال محاية البيئة من أفراد ومجعيات على املعلومات البيئية

 -1وانس حيىي  ،اجملتمع املدين و محاية البيئة ،املرجع السابق  ،ص 85

 -2يرى األستاذ أوسكني أن املفهوم القانوين للسر اإلداري ال يزال غامضا ذلك النه غري مبين على أسس قانونية واضحة و أصلية  ،كما انه مل يتم حتديد مفهوم
"السرية" « » la confidentialitéمن قبل اإلدارة لذلك خيتلف مداها من وزارة ألخرى و من إدارة ألخرى و من موظف ألخر ،املرجع نفسه.

 -3املرسوم رقم  72/86املؤرخ يف  1986/04/08املتضمن إنشاء احملافظة السامية للبحث  ،اجلريدة الرمسية رقم  ،15الصادرة بتاريخ .1986/04/09
 -4املادة  08من املرسوم التنفيذي رقم  ،198/06املؤرخ يف ،2006 /05/ 31يضبط التنظيم املطبق على املؤسسات املصنفة حلماية البيئة ،اجلريدة الرمسية رقم
 ،37الصادرة بتاريخ  04جوان  ،2006واملادة  6ف 4من املرسوم التنفيذي رقم  ،339/98املؤرخ يف  ،1998/11/03يضبط التنظيم الذي يطبق على

املنشآت املصنفة وحيدد قائمتها ،اجلريدة الرمسية رقم  ،82الصادرة بتاريخ .1998/11/04

 - 5املادة  09من املرسوم التنفيذي رقم .339/98
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وفق ما يقتضيه قانون البيئة رقم  ،10/03مما يطرح تساؤالت حول جدوى هذه املعلومات الواجب اطالع اجلمهور واجلمعيات
عليها.
 3-2العزوف عن املطالبة ابحلق يف اإلعالم البيئي  :تتعدد أسباب العزوف عن املطالبة ابحلق يف اإلعالم البيئي،
حيث يتعلق جزء منها ابملعىن شخصيا وجزء آخر ابلنظام القانوين املتبع وبطريقة عمل اإلدارة ،تتمثل األسباب املتعلقة ابملطالبني يف
عدم توفر معلومات كافية لدى عموم املواطنني حول طريقة عمل اإلدارة وابملقابل عدم وضوح معامل ممارسة هذا احلق يف ظل غياب
النصوص التنظيمية ،كما أن موضوع محاية البيئة ال حيظى ابألمهية الالزمة نظرا لغياب الوعي البيئي لدى العامة وهذا ما يعكس
حجم النقائص املرتبطة بعمل اإلدارة فيما خيص اجملال اإلعالمي املخصص للبيئة ونشر الوعي البيئي وثقافة املطالبة ابحلقوق لدى
األفراد ،وأيضا يف توفري املعلومات البيئية املختلفة ،إذ غالبا ما تقوم اإلدارة حببس املعلومات العامة وعدم نشرها ،وهذا يعود يف
الغالب جلهلها لقواعد وتقنيات النشر وعجزها عن توفري اآلليات والوسائل القانونية الضرورية لذلك.
إن عدم متتع آراء املواطنني أبي قيمة قانونية وعدم اكتاث اإلدارة آبرائهم جتاه القضية املعروضة للمشاورة يدفع أغلب
األشخاص إىل العزوف عن املشاركة.
كل هذه املعوقات تؤثر يف اإلقبال على طلب البياانت البيئية ،وابلتايل االمتناع عن املشاركة يف املسار التقرير حلماية البيئة،
ولتقليص هذه اهلوة بني اإلدارة واملواطن وجب على الدولة القيام بنشاط إجيايب من خالل وضعها حيز التنفيذ وسائل عملية جتسد
عملية احلق يف اإلعالم البيئي.

 4-2غياب اآلليات اإلجرائية لتفعيل احلق يف اإلعالم البيئي :يف إطار غياب النصوص التنظيمية ملمارسة احلق
يف اإلعالم البيئي ،اليت أحال إليها القانون رقم  ،10/03واليت مل تصدر بعد مما جيعل إمهال هذا احلق يف شقه املادي مستحيال،
األمر الذي أثر بطبيعة احلال على تطبيق النصوص املتعلقة مبمارسة احلق يف اإلعالم ،وهو ما يساهم يف ضعف الشراكة البيئية
نتيجة غياب الفاعلني األساسيني أي األفراد واجلمعيات وضعف دور اإلدارة يف املسامهة يف خلق نسق توافقي بني الفاعلني وحتفيز
دورهم يف إطار تكريس مبدأ احليطة قصد تفادي األضرار البيئية يعد إمهاال لدور الشراكة البيئية يف محاية يف جانبها الوقائي و
التدخلي.1
اثلثا :الوسائل القانونية لتجسيد املشاركة يف صياغة القرارات البيئية :كرس املشرع اجلزائري وسيلتني هامتني إلدماج

البعد البيئي يف القرارات العمرانية ،واليت متثل يف االستشارة والتحقيق العمومي .

 -1االستشارة :وسيلة قانونية إلدماج البعد البيئي يف القرارات العمرانية :يستخدم مصطلح االستشارة 2يف القانون

الوضعي للتعبري عن معاين متعددة ،فيقصد به مرحلة يتم من خالهلا التواصل مع اجلمهور حول مشروع معني ،أو على فعل يتم من
خالله طلب رأي اجلمهور ،وبصفة عامة ميكن اعتبارها أداة مهمة إليصال رأي اجلمهور للسلطات العمومية حبيث يكون اجملتمع
املدين مطالب ابلتعبري عن انشغاالته وإبداء رأيه وأيضا تقدمي االقتاحات ،فهي ال هتدف إىل تزويد اجملتمع املدين ابملعلومات بقدر
ما هتدف إىل احلصول على اآلراء مقابل املعلومات املقدمة وابلتايل يتحول اجملتمع املدين من مستقبل للمعلومات إىل مصدر هلا.

 - 1صافية زيد املال ،املرجع السابق ،ص .218

- 2مل مييز املشرع اجلزائري بني مصطلحي "االستشارة" و "املشاورة" رغم االختالف الكبري بينهما على عكس ما فعل املشرع الفرنسي الذي اعترب أن "االستشارة"
« »la consultationهي وسيلة قانونية هتدف إىل مجع و حتصيل رأي اجملتمع املدين دون إحداث أي نقاش ،بينما يتعدد ذلك "املشاورة"
» » consertationإىل ضرورة إقامة حوار ونقاش حقيقي بني السلطة العمومية و اجملتمع املدين ،لإلطالع أكثر أنظر:

-Adébie Pomade, la société civile et le droit de l’environnement : contribution à la réflexion sur les
théories des sources du droit et de la validité, L.G.D.J, l’extenso éditions, Paris, 2010,P149-168
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وقد أقر املشروع اجلزائري هبذا الدور االستشاري للمجتمع املدين البيئي يف جمال العمران ،فقد فرض ضرورة استشارة
اجلمعيات ،النقاابت ،املنظمات املهنية عند إعداد أدوات التهيئة والعمران ابعتبارها قرارات تنظيمية ،والرخص العمرانية ابعتبارها
قرارات فردية،كما مكنها أيضا من املشاركة يف التسيري الوظيفي لبعض اهليئات اليت ترتبط ابلبيئة.
 1-1استشارة اجلمعيات البيئية يف إعداد القرارات العمرانية :

1-1-1استشارة اجلمعيات البيئية يف إعداد أدوات التهيئة والتعمري :تعترب أدوات التهيئة والتعمري وسائل قانونية

لتفعيل دور اجلمعيات يف محاية البيئة يف اجملال العمراين ،حيث مكن املشرع اجلزائري من خالل املرسومني التنفيذيني رقم
 177/91ورقم  179/91اجلمعيات املعتمدة والنقاابت املهنية من املشاركة يف كل من املخطط ) (PDAUواملخطط )(POS
على التوالـي ،حبيث تقوم اجلهة املختصة إبعداد املخطط إبطالع اجلمعيات احمللية أو املنظمات املهنية 1بعد تبليغ مشروع املخطط
املصادق عليه مبداولة اجمللس الشعيب البلدي أو اجملالس الشعبية البلدية للجمعيات ومتنح هلا مدة  60يوم إلبداء رأيها ومالحظاهتا،
وإذا مل جتب خالل هذه املدة ع ّد رأيها موافقا .
فالدور الذي يلعبه كل من املخطط ) (PDAUو املخطط ) (POSيف محاية البيئة يفرض على اجلمعيات البيئية ضرورة
املسامهة وبشكل جدي يف إعدادها ،حيث يتم من خالهلا ضمان إدراج االعتبارات البيئية يف املخططات العمرانية ابعتبارها وسائل
قان ونية لوقائية للبيئة وضمان تنفيذ النصوص القانونية اليت تنص على ذلك ،كضرورة مراعاة ختصيص مواقع للمساحات اخلضراء
داخل املناطق احلضرية عند إعداد ومراجعة أدوات العمران ،فرغم أن اجلماعات احمللية هي املسؤول األول عن محاية البيئية نتيجة ملا
متلكه من أدوات التخطيط العمراين ،إال أن اجلمعيات البيئية تتحمل جزءا من املسؤولية يف أن تستثمر خمتلف قواعد التهيئة
والتعمري لفرض احتام البعد البيئي يف خمتلف املخططات العمرانية ،حيث تساهم االستشارة اليت تقدمها اجلمعيات البيئية يف حتديد
منط التهيئة املقتح لشغل اجملال املهين وبلورة التصور املستقبلي لتوزيع األنشطة العمرانية مبا يتوافق مع متطلبات محاية البيئة واحملافظة
عليها من خالل إبداء اآلراء واملالحظات حول الوضع البيئي القائم وتقدمي االقتاحات حول االحتماالت الرئيسية للتنمية ابلنظر
إىل التطور االقتصادي واالجتماعي للمجال املهين .
 2-1–1استشارة اجلمعيات البيئية يف إعداد الرخص العمرانية :تعترب الرخص العمرانية وسيلة قانونية متكن

اجلمعيات البيئية من فرض رقابتها على األنشطة العمرانية ومن إضرارها للبيئة من خالل التأكد من مدى مطابقة األشغال املزمع
القيام هبا للمقاييس العمرانية والضوابط البيئية ومدى احتامها للقواعد القانونية البيئية.
ويف هذا اإلطار فرض املشرع اجلزائري على مصاحل التعمري التابعة لكل من البلدية والدولة حسب طبيعة املشروع إجراء
حتقيق 2للتأكد من مدى احتام مشاريع البناء لألحكام التشريعية والتنظيمية املتعلقة ابألمن والنظافة والفن اجلمايل ،ومحاية البيئة
واحملافظة على االقتصاد الفالحي ،وهذا األمر يتطلب استشارة الشخصيات واملصاحل العمومية ،وأيضا اجلمعيات البيئية املعنية
ابملشروع اليت يستوجب عليها الرد خالل مدة شهر من اتريخ استالم طلب احلصول على رأيها وإال اعترب مبثابة موافقة ضمنية.
ولتسهيل هذه االستشارة قام املشرع اجلزائري إبنشاء شباك وحيد على مستوى كل من مصاحل التعمري التابعة للدولة
والتابعة للبلدية ،3يضم ممثلني عن املصاحل و اهلياكل الواجب استشارهتا ويتعلق األمر برخصة البناء.
فرغم أمهيتها يف محاية البيئة إال أنه يعاب على املشرع اجلزائري هتميشه لدور اجلمعيات البيئية يف إعدادها ،والذي
يستشف من خالل نص املادة  39من املرسوم التنفيذي رقم  176/91حيث أنه استعمل عبارة "عند االقتضاء" عند احلديث

 -1حصر املشرع اجلزائري املشاركة يف إعداد املخطط ) (POSعلى اجلمعيات دون املنظمات املهنية عكس املخطط ).(PDAU
 -2كان يفتض على املشرع استخدام مصطلح "التحقيق" بدال من "حتضري الطلب" اليت يعترب مصطلح يف غري حمله.

 -3ابلعودة إىل النص الفرنسي من التعليمة رقم  13/85املؤرخة يف  ،2013/01/27يتضح أن عبارة "و البلدية" سقطت سهوا من النص العريب.
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عن اجلمعيات ،مبعىن أن اجلمعيات البيئية ليست من الفواعل اليت جيب استشارهتا ،انهيك عن أن التعليمة رقم13/85 :
ال حتتوي على أي إشارة لدوراجلمعيات البيئية يف إعداد رخصة البناء ،حيث تتم هذه العملية يف إطار شباك وحيد يتكون من
املصاحل واهلياكل الواجب استشارهتا فقط.
وما ميكن اإلشارة إليه ،أنه ابلرغم من هتميش املشرع اجلزائري لدور اجلمعيات البيئية يف إعداد الرخص العمرانية ،إال أنه
ميكنها أن تساهم يف محاية البيئة من خماطر أشغال البناء أو التجزئة أو اهلدم من خالل تفعيل مشاركتها يف إعداد أدوات التهيئة
والتعمري ،ألن كل من رخصة البناء ،التجزئة ،اهلدم ال ميكن أن خترج عن التوجيهات العامة املنصوص عليها يف ظل هذه األدوات.
 2-1مشاركة اجلمعيات البيئية يف عمل اهليئات العمومية :ال ينحصـ ـ ـ ـ ـ ـر دور اجلمعي ـ ـ ـ ـ ـات يف محـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاية البي ـ ـ ـ ـ ـ ـئة على

االستشارة و إبداء الرأي بل يتجاوز ذلك إىل املسامهة يف بلورة القرار البيئي من خالل حق التمثيل داخل بعض اهليئات املعنية
حبماية البيئة واملشاركة يف تسيريها الوظيفي ،ورغم أن هذه اهليئات غري خمتصة ابجملال العمراين ،إالّ أن مسامهتها يف محاية البيئة
بصفة عامة حتد من خماطر التعمري .
يعترب هذا األسلوب االستشاري حتوال جذراي يف ممارسة اإلدارة التقليدية اليت كانت تفضل األسلوب االنفرادي يف وضع
القرار اإلداري وامتيازا مهما للجمعيات البيئية ،نظرا للتأثري املباشر الذي ميكن أن تؤديه ،ومن أهم هذه اهليئات نذكر :
 1-2-1اجمللس األعلى للبيئة والتنمية املستدامة  :يؤدي اجمللس األعلى للبيئة و التنمية املستدامة دورا ابرزا يف

محاية البيئة واحملافظة عليها ،وقد أقر املشرع اجلزائري حبق اجلمعيات البيئية يف التمثيل داخل هذا اجمللس ،حيث يعتمد يف أداء
مهامه على جلنتني دائمتني مها :اللجنة القانونية واالقتصادية ،وجلنة النشاطات املتعددة القطاعات .
تعمل اللجنة القانونية واالقتصادية على محاية البيئة من كافة أشكال األخطار اليت هتددها يف مقدمتها خماطر األنشطة
العمرانية مبختلف أنواعها  ،وهذا من خالل إجناز دراسات مستقبلية حتدد مبوجبها األهداف البيئية وأهداف التنمية املستدامة
يف اجملال العمراين ،حتلل السياسات القطاعية مبا فيها السياسات العمرانية  :حتقق انسجامها مع األولوايت البيئية ،كما توضح
إستاتيجيات محاية البيئة ،كما تقتح وسائل قياسية اقتصادية ،مالية تسمح حبماية أفضل للبيئة من مجيع املخاطر خاصة خماطر
التعمري.1
تتكون اللجنة من  24عضوا مبا فيها  3أعضاء من اجلمعيات البيئية 2وهو ما يعد إقرارا من املشرع اجلزائري حبق
اجلمعيات يف صنع القرار البيئي من خالل املشاركة يف التسيري الوظيفي للهيئات اإلدارية.
كما هلا احلق أيضا ابلتمثيل يف جلنة النشاطات املتعددة القطاعات أبربعة أعضاء 3واليت من مهامها:4
 تشجيع البحث األساسي ابلتكنولوجيات التطبيقية ووسائل تنفيذها. اقتاح برامج متعددة القطاعات للتسيري الدائم للموارد الطبيعية. تشجيع استعمال الطاقات املتجددة بكل الوسائل. -إعداد و اقتاح إستاتيجية ختطيط مندجمة للمؤسسات األساسية.

 - 1املادة  04من املرسوم التنفيذي رقم  ، 481/96املؤرخ يف  ، 1996/12/28حيدد تنظيم اجمللس األعلى للبيئة و التنمية املستدامة و عمله  ،اجلريدة الرمسية رقم
 ،84الصادرة بتاريخ .2014/12/29
 - 2املادة  05من املرسوم التنفيذي رقم 481/96
 - 3املادة  07من املرسوم التنفيذي رقم 481/96
 - 4املادة  06من املرسوم التنفيذي رقم481/96
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 2-2-1اللجنة الوطنية و اللجنة الوالئية للممتلكات الثقافية :تتمتع اجلمعيات اليت تنشط يف محاية التاث
واليت تعترب جزء من احلركة اجلمعوية البيئة حبقها يف املشاركة يف أعمال كل من اللجنة الوطنية واللجنة الوالئية للممتلكات الثقافية
بصفة استشارية ،وهذا ما يسمح هلما ابملشاركة يف صياغة القرارات البيئية اليت تتعلق ابلتاث الثقايف.
تتكون اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية من أعضاء دائمني وأعضاء استشاريني ،ثالثة منهم ممثلني عن احلركة اجلمعوية
املكلفة ابلتاث الثقايف املعروفني إبسهامها يف محاية التاث الثقايف وتثمينها يعينهم الوزير املكلف ابلثقافة.1
تقوم األمانة التقنية للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية واليت تتوالها املديرية املكلفة حبفظ التاث الثقايف وترميمه ابلوزارة
املكلفة ابلثقافة إبرسال امللفات املعروضة على اللجنة و املدرجة يف جدول أعمال الدورة إىل أعضاء اللجنة قبل  30يوما على
األقل من اتريخ االجتماع على أن تستقبل آرائهم ومالحظاهتم خالل مدة  15يوما على األكثر اليت تسبق موعد االجتماع.2
تُدون مداوالت اللجنة يف حماضر يوقعها الرئيس واألعضاء احلاضرون وتسجل يف دفت خاص مرقم مؤشر عليه من طرف
الرئيس ، 3على أن ترسل احملاضر اليت تتعلق ابألمالك الثقافية املسجلة يف اجلزء اإلضايف إىل اجلهة املعنية إبصدار القرارات واليت
تتمثل يف الوزير املكلف ابلثقافة ،وهذا خالل  15يوما اليت تليب اجتماع اللجنة ،4تعترب اللجنة الوطنية إطارا مؤسساتيا يتم من
خالله مسامهة مجعيات التاث الثقايف يف بلورة القرارات اإلدارية املركزية اليت تتعلق ابلتاث الثقايف وتكييفها وفق متطلبات محاية
البيئة بصفتها عضوا استشاراي .
وهو نفس الدور الذي ميكن أن تلعبه هذه اجلمعيات على املستوى الوالئي من خالل عضويتها يف اللجنة الوالئية
للممتلكات الثقافية ،اليت تضم إضافة إىل األعضاء الدائمني 03 ،أعضاء ممثلني عن احلركة اجلمعوية من بني األعضاء االستشاريني
يعينهم الوايل من بني املنخرطني يف اجلمعيات املعروفني إبسهاماهتم يف محاية التاث الثقايف وتثمينه .5جتتمع اللجنة الوالئية بطلب
من مدير الثقافة يف الوالية بناءا على استدعاء مباشر من رئيسها ،وتُدون املداوالت يف شكل حماضر يوقعها الرئيس واألعضاء
احلاضرون وتسجل يف دفت برقمه ويؤشر عليه الرئيس ،كما تقوم بدراسات امللفات اليت تعرض عليها وإرسال آرائهم إىل اللجنة
الوطنية للممتلكات الثقافية ويُستثىن من ذلك امللفات املتعلقة بطلب التسجيل يف قائمة اجلرد اإلضايف للممتلكات الثقافية ذات
األمهية احمللية املعتربة حمليا.6
على الرغم من أن املشرع اجلزائري قد فتح اجملال أمام احلركة اجلمعوية البيئية للمشاركة يف صياغة القرارات البيئية من
خالل عضويتها يف اهليئات البيئية ،إالّ أن هذه املشاركة تبقى جد ضعيفة نظرا حملدودية حاالت عضوية اجلمعيات يف مؤسسات
صنع القرار البيئي وعدم فاعلية املشاركة وهذا ألسباب حصرها البعض يف :
 ضعف متثيل اجلمعيات  :ال ميكن أن يكون عمل اإلدارة االستشاري فعاال ويتمتع مبصداقية إال إذا كانتاجلمعيات متثل مجهورا عريضا.

 االختيار التمييزي ملمثلي اجلمعيات :و هذا ما يضر مبصداقية وموضوعية العمل االستشاري الذي تقوم به هذهاهليئات.
 - 1املادة  03من املرسوم التنفيذي رقم . 32/10
 - 2املادة  05من املرسوم التنفيذي رقم 32/10
 - 3املادة  11من املرسوم التنفيذي رقم 104/01
 - 4املادة  12من املرسوم التنفيذي رقم104/01
 - 5املادة  14من املرسوم التنفيذي رقم104/01
 - 6املادة  21من املرسوم التنفيذي رقم 104/01
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 نسبة األقلية الذي حيوزها ممثلو اجلمعيات لدى اهليئات االستشارية  :ال تتمتع اجلمعيات يف كل جمالس اهليئاتاالستشارية إالّ بنسبة مهملة مقارنة مع األغلبية اليت حتوزها اإلدارة وابلتايل فإن القرارات اليت تتبناها اإلدارة هي اليت يتم
اعتمادها.1

 - 2التحقيق العمومي :وسيلة قانونية لتسيري الشؤون البيئية :رغم الدور الذي تؤديه اجلمعيات البيئية يف وقاية البيئة
من خماطر التعمري ،إالّ أن هذا يعد غري كاف ،إذ يتطلب األمر إشراك املواطن الذي أصبح يلعب دورا مهما من خالل مشاركته
بصفة مباشرة يف النقاشات اليت تتعلق بتهديد األنشطة العمرانية للبيئة احمليطة به .
وقد أقر املشرع اجلزائري هبذا الدور من خالل تكريسه إلجراء التحقيق العمومي الذي يعترب أداة إلشراك املواطن
واجلمعيات يف عملية تسيري الشؤون احمللية وصياغة القرارات البيئية يف اجملال العمراين ،كما يعترب أسلواب ملمارسة الدميقراطية التشاركية
يف اجملال البيئي.
ونظرا لتنوع جماالت التحقيق العمومي يف املنظومة القانونية ،يتم التكيز على احلاالت اليت تتعلق حبماية البيئة من خماطر
التعمري على املستوى احمللي ،واليت تتمثل يف إعداد أدوات التهيئة والتعمري ،حيث يربز دور التحقيق العمومي كوسيلة فعالة لوقاية
البيئة من خماطر التعمري.
 2-1التحقيق العمومي أداة ملمارسة الدميقراطية التشاركية :بعد انعقاد مؤمتر ستوكهومل سنة  ،1972وما نتج عنه

من تكريس للحق يف البيئة ،اعترب الفرد حمورا للتشريعات البيئية ،وأصبح املواطن فاعل أساسي حلماية البيئة من خالل مشاركته يف
صياغة القرارات البيئية ،وبصفة عامة مشاركته يف تسيري الشؤون البيئية بصفة فردية من خالل عدة وسائل وأدوات قانونية،
كالتحقيق العمومي ،الذي يعترب أسلواب ملمارسة الدميقراطية التشاركية.
فالتواصل بني السلطات العمومية واملواطن أصبح ضروري يف إطار محاية البيئة ،وهذا من أجل احلصول على املعلومات
واملشاركة يف عملية صنع القرار اإلداري ،ويف هذا الصدد أشار الربوفيسور  Bernard Drobenkoإىل أن التحدايت الناجتة
عن اإلشكاالت البيئية تبني قدرة وكفاءة اإلنسان يف التحكم يف أنشطته خاصة شروط تنظيمها ،وأيضا قدرة التنظيم لدى
السلطات اإلدارية.2
وميثل التحقيق العمومي اإلجراء القانوين األكثر استعماال ،الذي من خالله ميكن للجمهور املشاركة إىل جانب
السلطات اإلدارية يف محاية البيئة ،فهو أداة تسمح للعامة وألطراف معينة من املشاركة يف النقاش يف إطار العمليات اليت قد تؤثر
على البيئة ،كما يضمن توفري املعلومات.3
حيث يعترب أيضا وسيلة لإلعالم من خالهلا ميكن ألي مواطن التدخل يف املسامهة يف إجياد احللول املناسبة لإلشكاالت
املطروحة ،غري أنه يعترب عنصرا ضروراي يف عملية تبين القرار اإلداري أكثر منه إجراء يهدف إىل اإلعالم .4فهو إجراء ذو طبيعة

 - 1وانس حيي ،اجملتمع املدين و محاية البيئة ،املرجع السابق ،ص.135:
- Philippe Narbey, « information et participation des citoyens », in :Dominique larralde, Développement

2

durable : Un défi pour les droit, crédit agricole, Paris,2008,P P 803,804.
-Philippe Malingrey, Introduction au droit de l’environnement, 5 édition, éditions TEC & DOC/Lavoisier
,Paris, 2011, P40

3

4

-François Tulkens, «les procédures de consultation et de discussion organisées ou nom par un texte» ,sous la
direction de Benoit Jador , la participation du public ou processus de décision en matière
d’environnement et d’urbanisme ,Bruylant, Bruxelles, 2005, P 32.
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استشارية يسمح للعامة ابلتعرف على مشروع التهيئة أو خمطط التعمري مع إبداء مالحظاته يف العمليات املزمع القيام هبا ،وهذا
انطالقا من املعلومات املتوفرة يف امللف.1
يعترب موضوع هتيئة اجملال من بني املواضيع املفضلة إلشراك املواطنني واجلمعيات يف اختاذ القرارات املتعلقة حبماية البيئة،
وهلذا يتضح أن التحقيق العمومي هو إجراء يساهم يف تكريس الدميقراطية التشاركية يف اجملال البيئي ،حيث أنه من املبادئ
األساسية اليت ترتكز عليها هذه األخرية هي ضرورة متكني املواطن من املشاركة يف اختاذ القرارات اليت تؤثر عليه واإلقرار مبسؤولية
متخذي هذه ا لقرارات أمامه ،فهذا املبدأ يكرس العناصر األساسية للحكم الرشيد ،واليت تتمثل يف الشفافية ،مسؤولية ممثلي
املواطنني ،الرقابة املستقلة ،التشريعات الواضحة ،توفر آليات تضمن توازن السلطات.2
يهمه
و ابلتايل فإن هذه الدميقراطية تضمن عدم احتكار السلطة ومن خالهلا ميكن ألي مواطن التدخل يف النقاش الذي ّ
ويبحث عن إجاابت ألفكاره واحتياجاته.
إن البحث عن السبل اليت من شأهنا السماح للمواطنني ابملشاركة يف تسيري شؤوهنم احمللية البيئية يف التشريع اجلزائري
يتطلب البحث على أي مدى كرس املشرع اجلزائري مبدأ الدميقراطية التشاركية يف قانون البلدية ابعتباره القانون اإلطار لتدخل
املواطنني يف حتديد أولوايت التنمية على املستوى احمللي مبا يتوافق مع متطلبات حتسني اإلطار املعيشي ومحاية البيئة.
 2 -2التحقيق العمومي وسيلة قانونية للمسامهة يف إعداد املخطط ) : (PDAUيعترب التحقيق العمومي مرحلة

من مراحل إعداد أدوات التهيئة والتعمري ،الذي يتم من خالله ضمان مشاركة املواطنني واجلمعيات بصورة مباشرة يف عملية
اإلعداد ،حيث خيضع كل من مشروع املخطط ) (PDAUواملخطط ) (POSاملصادق عليه بصفة أولية للتحقيق العمومي مدة
45يوما ،وهبذا الصدد يصدر ر.م.ش.ب أو رؤساء اجملالس الشعبية البلدية املعنية قرارا يعلن من خالله عن فتح حتقيق عمومي
يتعلق ابملخطط ) ، (PDAUحيدد مبوجبه :املكان أو األماكن احملددة إلجراء التحقيق ،اتريخ انطالق مدة التحقيق وانتهائها،
حتديد كيفيات إجراء التحقيق.
يتم إعالم اجلمهور ابلقرار القاضي بفتح التحقيق عن طريق التعليق مبقر البلدية أو البلدايت املعنية ،طول املدة احملددة
إلجراء التحقيق،كما يتم أيضا تبليغ الوايل املختص بنسخة منه.
كما يكلف احملقق املفوض أواحملققون املفوضون بفتح سجل خاص يسمى سجل التحقيق ،مرقم ومؤشر عليه من طرف
ر.م.ش.ب لتسجيل مالحظات اجلمهور ،كما ميكنه أيضا استقبال اآلراء اليت ترسل كتابيا.3
تنتهي مرحلة التحقيق عند انقضاء املدة القانونية ،حيث يقوم املفوض احملقق بقفل السجل ويعد حمضر بذلك خالل مدة
 15يوما املوالية إلهناء التحقيق ،مث يقوم إبرساله إىل ر.م.ش.ب أو رؤساء اجملالس الشعبية مصحواب ابمللف الكامل مع كل
استنتاجاته قصد املصادقة عليه ،وهي نفس اإلجراءات املعلن عنها عند تعديل هذه األدوات.
يتضح من خالل عرض هذه اإلجراءات أن هناك جمموعة من الثغرات اليت تتعلق ابلتحقيق العمومي واليت نذكر منها:
 مل يضبط املشرع اجلزائري إجراء التحقيق العمومي بشكل واضح من انحية الزمان ،حيث اكتفى ابلتأكيد على ضرورةاختاذ هذا اإلجراء من خالل القرار الصادر عن ر.م.ش.ب القاضي بعرض أدوات التهيئة والتعمري للتحقيق ،وكان األجدر به أن
- Jean-luc pissaloux, « la démocratie participative dans le domaine environnementales, revue Français

1

d’administration publique,n°137-138,E.N.A,Paris, 2011/1,P 127 » en ligne : [www.cairn.info/revue]Français-d’administration-puplique -2011-1-page-123.html, consulter le : 20/06/2014.
2

-Philippe Narbey, op.cit., P 809

 - 3املادة  12من القانون رقم .10/11
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يضع ضوابط دقيقة لتحديد ذلك ،وهو األمر الذي يطرح تساؤل عن إمكانية ممارسة هذا اإلجراء أايم العطل ،عكس املشرع
الفرنسي الذي منع ذلك إال يف حاالت استثنائية ،كإعتبار املشروع حمل التحقيق ذو أمهية ابلنسبة للسياح على أن يتم متديد
إجراءاته إىل غاية عودة السكان املقيمني من عطلهم.
 التحقيق العم ومي هو أداة لإلعالم ،إال أن اكتفاء املشرع إبعالم اجلمهور من خالل تعليق قرار الفتح يف مقر البلدايتاملعنية يعترب غري كاف خاصة يف ظل التطور التكنولوجي احلاصل وهذا ما قد يؤدي إىل إفراغ هذا اإلجراء من حمتواه ،حيث جند
أن املشرع الفرنسي ومن خالل القانون الصادر يف 10جويلية  2010نص على ضرورة إعالم اجلمهور بفتح التحقيق العمومي
ومتكينه من اإلطالع على الواثئق الالزمة عن طريق الطرق اإللكتونية قبل وأثناء التحقيق.1
 وما يؤخذ أيضا على التحقيق العمومي هو أن املالحظات وآراء اجلمهور ال تُؤخذ بعني االعتبار يف كثري من احلاالت،فهي ختضع ألهواء احملقق العمومي ابعتبار أهنا غري ملزمة له ،فعند قيامه إبعداد احملضر اخلتامي ،فإنه يرتكز على اآلراء اليت اقتنع
هبا دون اآلراء األخرى ،وهو نفس اإلشكال الذي يظهر يف القانون الفرنسي ،حيث أن املشروع عادة ما يتم إعداده دون األخذ
بعني ا العتبار لرأي اجلمهور ،فإن كان هلذا األخري رأي معارض وابعتبار أنه غري ملزم فإن آاثره تكون حمدودة ،فإما أن يتم إحداث
تعديالت سطحية على املشروع ،و أن يتم إلغاء إجراء التحقيق من قبل القاضي اإلداري كون اإلدارة ال ميكنها أن تُتابع وتُركز على
تقرير سليب انتج عن التحقيق العمومي ، 2أي أنه ال ميكن إلزام اإلدارة األخذ به ،وبذلك فهي مأخوذة على سبيل االستئناس
للحصول على معلومات دقيقة.
ويف هذا اإلطار ومن أجل دمقرطة التحقيق العمومي يقتح الفقه إلزام احملافظ احملقق ابقتاح اجلمهور ،أي أنه يف حالة ما
إذا كانت أغلبية اآلراء املعرب عنها معارضة للمشروع املقرر إجنازه ،فإنه جيب على احملافظ احملقق يف هذه احلالة أن حيرر حمضرا ال
خيرج عن االختيار العام للجمهور ،وهلذا ميكن إلغاء الوسطاء )احملافظون احملققون( الذين يعتربون مصدر صعوابت ميدانية
عديدة.3
كما يتطلب األمر أيضا منح اجلمهور وقت معقول وضروري من أجل متكينه من معرفة حمتوى التحقيق لضمان املشاركة
الفعالة يف عملية صياغة القرار البيئي ،وهذا ما أكدته املادة  03و املادة  06من اتفاقية آرهوس و اليت نصت على ضرورة تكريس
وقت معقول يف مجيع إجراءات مشاركة اجلمهور يف أي عملية حبيث ال يقتصر ذلك على مرحلة التحضر وإمنا يشمل أيضا مرحلة
اإلعالم.4
وهذا ما أكده املشرع الفرنسي من خالل قانون  12جويلية  ،2010حيث فرض ضرورة متكني كل شخص من
اإلطالع على الواثئق اليت تتعلق ابملشروع قبل وأثناء التحقيق.5
الفرع الثاين :تفعيل الدور البيئي للمجتمع املدين يف اجملال العمراين

أخذ اجملتمع املدين حيزا مهما يف أدبيات محاية البيئة من خماطر التعمري ،وارتبطت مكانته وفقا لإلطار العام مبدى قدرته
كفاعل أساسي على املسامهة يف ضبط خمتلف األنشطة العمرانية وتنظيمها وفقا ملعايري بيئية ،حيث يتطلب األمر لتفعيل هذا الدور
- Conseil d’état, Droit et Débats, La démocratie environnement, un cycle de conférences du conseil d’état,

1

la documentation français, Paris, 2013, P 104.
- Grégory Kalfléche, Droit d’urbanisme, Thémis, Paris, 2012, P 64.

2

 - 3وانس حيىي ،اجملتمع املدين و محاية البيئة ،املرجع السابق ،ص .120

- Christine Larssen, « les modalistes et le déroulement des procédures d’enquêtes publique en matière
d’environnement et d’urbanisme» in François Tulkens, op.cit., P P 175-174.
- Conseil D’état, op.cit., P 104
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4

5

جتاوز خمتلف الصعوابت واملعوقات اليت حتول دون ذلك ،وهذا ابختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة يف خمتلف اجملاالت السياسية،
االقتصادية ،الثقافية واالجتماعية ،الكفيلة خبلق بيئة مناسبة تساهم يف حتسني وتعزيز مكانة اجملتمع املدين يف النظام العام للدولة.
ويف هذا اإلطار وقبل التطرق إىل أهم هذه اإلجراءات اليت تساهم يف تفعيل دور اجملتمع املدين يف حتقيق احلماية الوقائية
للبيئة من خماطر التعمري ،يتطلب األمر بداية حتديد أهم املعوقات والعراقيل اليت حتول دون حتقيق ذلك.
أوال :معوقات العمل البيئي اجلمعوي يف اجملال العمراين

ابلرغم من األمهية الكربى اليت ميثلها اجملتمع املدين يف محاية البيئة من خماطر التعمري ،إال أن الواقع يؤكد حمدودية هذا الدور ،ويعود
السبب إىل وجود العديد من املعوقات اليت حتول دون جتسيد هذا الدور بفعالية ،منها ما يتعلق ابلبيئة احمليطة ابجملتمع املدين ،ومنها
ما يتعلق بتكوينه الداخلي.
 -1املعوقات اخلارجية :ويقصد هبا التحدايت اخلارجية اليت تؤثر على فعالية الدور البيئي للمجتمع املدين ،اليت تكون

يف الغالب مشتكة بني خمتلف مؤسساته سواء من الناحية القانونية أو السياسية أو االقتصادية أو غريها.

 -1-1غياب إطار قانوين واضح :يعترب من أهم التحدايت اليت تواجه اجملتمع املدين بصفة عامة ،خاصة يف جمال

محاية البيئة ،ويقصد هبا الثغرات والنقائص النامجة عن النظام القانوين الذي حيكم اجملتمع املدين وينظم نشاطه ،حيث يعاين العمل
اجلمعوي البيئي من مجود النظام القانوين السائد بسبب عدم مالءمة التشريعات والقوانني ومسايرهتا للمتغريات والظروف السياسية
واالقتصادية واالجتماعية املؤثرة على البيئة ،إضافة إىل االفتقار إىل سياسة بيئية واضحة حتدد دور اجملتمع املدين جبميع مؤسساته يف
أو
محاية البيئة ،وهذا يؤدي حتما إىل إضعاف التنسيق فيما بينها وعدم تكامل دورها مع دور اهليئات واملؤسسات العمومية
مع القطاع اخلاص ،انهيك عن ضعف قدرهتا على التسيري اإلداري.
فجمود النصوص القانونية وعدم منحها مرونة يف التوسع والتكيف مع املتغريات احلاصلة يف مجيع اجملاالت وعدم
ارتكازها على ضرورة محاية البيئة ،جيعلها قاصرة على مواكبة التوجهات واملعايري العاملية حلماية البيئة ،وهذا يؤثر سلبا على الدور
البيئي للمجتمع املدين ،كما أن اشتاط التحديد املسبق لألهداف املسطرة يقلل من مرونة اجملتمع املدين ويقيد عمله ،على عكس
التشريعات العاملية اليت تسعى إلاتحة فرصة أوسع ملؤسسات اجملتمع املدين ومنحها حركة أكثر يف مزاولة نشاطها البيئي.
حيث تبقى النصوص القانونية التشريعية فيما يتعلق ابلعمل اجلمعوي البيئي يف حاجة ماسة إىل دراسة معمقة من شأهنا
الوقوف على كل ما يعيب التطبيق الفعلي هلا وخلق االنسجام بني خمتلف مؤسسات اجملتمع املدين مما ال يتعارض مع احلق
يف ممارسة الرقابة على األنشطة العمرانية امللوثة للبيئة ،حيث أهنا ال تُوفر احلد األدىن من الشروط القانونية الكفيلة حبماية األفراد
واجملتمع املدين عموما ،ويتم تربير ذلك عادة ابلظروف السياسية واألمنية.
 -1-2الثقافة السياسية السائدة :تعترب من أهم املعوقات السياسية ،فعلى الرغم من االنتقال إىل التعددية السياسية

اليت أعقبها التعدد الكبري يف تنظيمات اجملتمع املدين ،إال أن منط عالقة الدولة ابجملتمع املدين مل تتغري كثريا عما كان عليه الوضع يف
ظل نظام احلزب الواحد ،حيث استمرت الدولة يف هنجها الرامي إىل فرض نوع من السيطرة على مؤسسات اجملتمع املدين.
فمن خالل مراجعة النصوص القانونية اليت تنظم العمل اجلمعوي يظهر بشكل واضح سعي الدولة إىل احتواء اجملتمع
املدين ،حيث أن معظم النصوص القانونية تؤكد ممارسة الدولة ألسلوب اهليمنة وسياسة التوجيه وحماولة التحكم يف اجملتمع املدين،
كأن تقوم مبراقبة مصادره املالية وا لتحكم يف طرق أدائه ويف عالقته ابملنظمات واهليئات األخرى ،وهبذا فهي تتخذ موقفا مزدوجا،
فهي من جهة ترغب يف تنشيط وإشراك مؤسسات اجملتمع املدين يف احلياة العامة ومن جهة أخرى حتاول توجيه هذا النشاط
لتحقيق أهداف معينة كأن تقوم مبمارسة هذه العالقة بشكل انتقائي فيما يتعلق مبنح التسهيالت و اإلعاانت.
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فبالرغم من هامش احلرية الذي تتمتع به منظمات اجملتمع املدين خاصة بعد التعددية السياسية إال أن عالقة الدولة ابجملتمع املدين
تتجه حنو ضمان استمرار نوع من السيطرة على منظمات اجملتمع املدين ال على أساس الفصل والتعاون املطلوب حتقيقهما من أجل
أداء أفضل لكال الطرفني ،وهو ما ينعكس ابلسلب عل البيئة.
فاجملتمع املدين هو وليد قوة الدولة ومن موازنة هذه القوة ،و هو نتيجة حتديد صالحيات الدولة ،ألن إبمكان الدولة أن
تتجاوز صالحياهتا وهو نتاج حتديد العالقة بني اجملتمع والدولة ألن خوفا من أن ختضع الدولة للمجتمع كليا ،واحلقيقة أنه يف
بعض جماالت صراع اجملتمع املدين مثل البيئة والصحة والثقافة وال تعترب الدولة هي اخلصم اللدود ابلنسبة للمجتمع املدين وإمنا قوى
السوق ، 1فالثقافة السياسية السائدة هي عامل أساسي لتكريس ظاهرة التسلط ،وهو ما يعين من الناحية العملية عرقلة عملية
جتسيد محاية البيئة.
 -1-3ضعف التمويل احمللي وشبهات التمويل األجنيب :تتميز مؤسسات اجملتمع املدين ابلتبعية املالية للدولة،

وتعترب هذه األخرية املمول الرئيسي هلا خاصة يف ظل تضييق احلصول على متويل من جهات أخرى ،حيث تعاين أغلبية هذه
املؤسسات من حمدودية التمويل الذي حتصل عليه ،انهيك عن ضعف القطاع اخلاص الذي ال ميلك جرأة اجملازفة يف دعم ومتويل
العمل اجلمعوي وضعف املساعدات األهلية نظرا لضعف الثقة يف مؤسسات اجملتمع املدين ،فضال عن القيود القانونية والبريوقراطية
2
اليت تضعها احلكومة على عملية مجع التربعات وربطها ابألهداف املسطرة.
فرغم أن املوارد اليت متتلكها مؤسسات اجملتمع املدين تعترب من أهم متطلبات قيامه ابلدور البيئي املنوط به ،إال أن
اعتمادها على إعاانت الدولة بشكل كبري يؤثر سلبا على استقاللية نشاطها ،فكلما توفرت موارد مالية مستقلة كلما ساهم ذلك
يف فعالية الدور البيئي للمجتمع املدين واستقالله عن الدولة ،فاملوارد املالية متثل ورقة ضغط و وسيلة فعالة لتعديل أهداف اجملتمع
املدين اليت ال تتوافق مع مصلحة الدولة ،فتمويل اجلمعيات هو أحد عناصر فاعلية ابلنسبة للجمعية وأساس استقاللية قراراهتا ،فإذا
كان التمويل ال ميثل إشكاال لدى بعض اجلمعيات ،كاجلمعيات املهنية واجلمعيات املدعمة من طرف بعض األحزاب أو الدولة
فإنه يشكل عائق للجمعيات البيئية.
أما التمويل األجنيب فهو حماط بكثري من الشبهات والشكوك ليس فقط من جهة السلطة وإمنا من جهة بعض قطاعات اجملتمع
املدين اليت ترفض قبوله ،واليت عادة ما تثار الشبهات حول نوااي الدول أو املنظمات األجنبية املاحنة ورغبتها يف فرض أجندات عمل
وأولوايت ختدم مصاحلها ابلدرجة األوىل أو تتعارض مع املصاحل الوطنية.
ومن هذا املنطلق ميكن تقدير حجم املعاانة اليت ميكن أن تواجه العمل اجلمعوي البيئي ،السيما يف ظل إمهال اجملال البيئي الذي ال
حيظى ابالهتمام الالزم يف القانون اجلزائري نظرا حلداثته ،وابلتايل فإن الوضعية احلالية لالقتصاد اجلزائري والطريقة املتبعة يف متويل
اجلمعيات جتعل من الصعب تفعيل النشاط البيئي للمجتمع البيئي.
 -1-4ضعف التنسيق بني اجلمعيات البيئية واجلمعيات األخرى :يعترب التنسيق فيما بني اجلمعيات البيئية حتد
حقيقي لتفعيل دورها ،فرغم أن محاية البيئة هدف مشتك يتم بطريقة متكاملة وشاملة لكل عناصرها ،إال أن اختصاص كل مجعية
بعنصر منها ال حيقق احلماية املنشودة نظرا لتقاطع وتداخل االختصاصات ،فعلى اجلمعيات املختصة حبماية البيئة من خماطر
التعمري أن تعمل على محاية مجيع العناصر البيئية يف إطار منسجم ومتناسق بني خمتلف اجلمعيات البيئية وغري البيئية ،و أن ال تتم
هذه احلماية على أساس اختصاص نوعي منفصل تتم يف ظله تقسيم وجتزئة البيئة إىل عناصر منفصلة يف إطار نسيج من العالقات
التعاونية والتنسيقية فيما بينها ،على أن تبقى هذه العالقات ختضع الجتهاد أعضاء اجلمعيات يف إجياد شركاء من مجعيات تنشط

 -1عزمي بشارة ،اجملتمع املدين دراسة نقدية (مع إ شارة للمجتمع املدين العريب) ،ط  ،3مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،2008 ،ص .58
 -2املادة  32من القانون رقم .06/12
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يف جمال البيئة أو غريها ،وهبذه الطريقة تستطيع اجلمعيات البيئية أن تستفيد من الطاقات املالية والبشرية وخريات ابقي اجلمعيات
من أجل حتقيق أهدافها وتطوير أساليب عملها وجتسيد محاية البيئة يف اجملال العمراين بصورة فعالة .

 -2املعوقات الداخلية :ويقصد هبا جمموع التحدايت اليت تتعلق ابلتكوين الداخلي للمجتمع املدين وتؤثر على فعالية
دوره البيئي.
 -2-1ضعف التنظيم والتخطيط املستقبلي :تتميز غالبية اجلمعيات البيئية بضعف قدراهتا اإلدارية والتسيريية،

ويرجع سبب هذا الضعف إىل افتقار أعضائها إىل التكوين اإلداري الضروري لتسيري اجلمعية وعدم معرفتهم ابلوسائل القانونية
املتاحة لتحقيق األهداف البيئية إضافة إىل اعتماد األسلوب البريوقراطي املوروث عن اإلدارة التقليدية فيما خيص التداول على
القيادة ومناقشة املشاريع.
فكما هو الشأن ابلنسبة لكل تنظيم اجتماعي فإن جناح مجعيات محاية البيئة يف حتقيق هدفها وضمان تواجدها املستمر
يف امليدان يعود ابلدرجة األوىل إىل قوة التنظيم واالنضباط والتخطيط احملكم ،مع العمل على االستمرار يف تطوير تكوينها وأتطريها
وأساليب عملها مبا يتوافق مع مطالب اهليئات املشرفة على قطاع البيئة ،حيث أصبح عدم التناسب يشكل أهم عائق حيول دون
جتسيد دورها البيئي بصورة فعالة.
إضافة إىل غياب التخطيط املستقبلي نتيجة لضعف قدراهتا اإلدارية والتسيريية ،حيث تنحصر أغلب نشاطاهتا يف ردود
أفعال عن مواقف اإلدارة وليس التنبؤ والتخطيط ،فغالبية اجلمعيات تعجز عن حتقيق أهدافها نتيجة لعدم قدرهتا على حتقيق تعبئة
كافية للجمهور الذي حيتاج إىل ختطيط مستقبلي وتصور ،كما يعترب الضمان الوحيد لنجاح العمل اجلمعوي سواءا من خالل
ال لجوء إىل اجلمهور للقيام ابلتطوع امليداين أو من أجل القيام أبعمال معينة أو تقدمي الدعم املايل الكايف إلجناح املشروع أو القيام
مبمارسة الضغط أو القيام بكل هذه النشاطات جمتمعة.1
 -2-2ضعف الرغبة التطوعية يف جمال محاية البيئة :رغم التحول القانوين اجلذري يف تنظيم مشاركة اجملتمع املدين

خالل السنوات األخرية إال أن دور اجلمعيات يف محاية البيئة ومسامهتها يف اختاذ القرارات البيئية ال يزال حمدودا وهامشيا ،ويعود
ذلك إىل عدة أسباب أمهها غياب إطار قانوين واضح يكفل حرية إنشاء اجلمعيات طيلة السنوات األخرية خاصة خالل العشرية
السوداء ،مما أدى إىل ضعف الرغبة يف التطوع والعمل املدين خاصة يف اجملال البيئي نتيجة انعدام الوعي البيئي ،وغياب روح
املواطنة البيئية ،إضافة إىل ضعف الثقة فيها لدرجة أن بعضها ال يكاد يشعر املواطنون بوجودها وال يُعرف منها إالّ امسها وال
ينحصر دورها إال يف االحتفال ابملناسبات ،بل إن األمر قد يصل إىل انعدام الثقة أصال يف بعض مؤسسات اجملتمع املدين اليت
حتوم حوهلا شبهات الفساد وعدم األمانة والتاخي يف محاية البيئة ،وتكون وسيلة لتحقيق أهداف شخصية على حساب البيئة.
 -2-3صعوبة احلصول على املعلومات البيئية :يعترب احلصول على املعلومات البيئية عامل أساسي لتفعيل دور

اجملتمع املدين يف محاية البيئة من خالل ضمان ارتكازه على قاعدة معلومات بيئية ،ويف هذا السياق أقر املشرع اجلزائري حبق
اجلمعيات يف اإلعالم البيئي واإلطالع على الواثئق اإلدارية اليت تتعلق حبماية البيئة.
إال أنه كما مت التطرق إليه سابقا ،يعترب جتسيد هذا احلق من أهم التحدايت اليت حتول دون تفعيل الدور البيئي للمجتمع املدين،
ابعتبار أن املعلومات والبياانت اخلاصة أمر ضروري ملمارسة النشاط البيئي واملسامهة يف تقومي السياسات التنموية وفقا ملتطلبات
محاية البيئة.

 -1حيي وانس ،اجملتمع املدين ومحاية البيئة ،املرجع السابق ،ص.64
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اثنيا :اآلليات القانونية لتفعيل العمل اجلمعوي يف اجملال العمراين
ابلرغم من الصعوابت اليت يواجهها اجملتمع املدين حلماية البيئة من خماطر التعمري ،واليت مت استعراض أمهها ،إال أنه ميكن
حتسني هذا الدور وتفعيله من خالل توفري اآلليات القانونية الكفيلة بضمان مسامهة اجملتمع املدين يف حتقيق تنمية عمرانية تتوافق
مع متطلبات محاية البيئة ،واليت يتم التطرق إىل أمهها فيما يلي:
 -1اآلليات القانونية والسياسية :يتوقف تفعيل دور اجملتمع املدين البيئي يف اجملال العمراين بصفة خاصة من الزاوية

السياسية على توفري ضمانتني أو ركيزتني أساسيتني مها :الدميقراطية و املواطنة؛ حيث يتطلب األمر إتباع أساليب وقيم الدميقراطية
ضمن هيكلة وبنية العالقات داخل اجملتمع املدين ذاته يف إطار التنسيق والتعاون الذي يزيد من القدرة املطلبية للعمل اجلمعوي.
و يف هذا اإلطار ميكن القول أبن تطور مؤسسات اجملتمع املدين مرتبط ارتباطا وثيقا ابلتحول الدميقراطي يف أي مـجتمع
من اجملتمعات ،ذلك أن العالقة بني تلك املؤسسات ال ميكن هلا أن تزدهر وتتطور إال يف إطار املناخ الدميقراطي ،كما أهنا ابملقابل
تُعد من األسس املهمة لتسيخ مبادئ النظام الدميقراطي وضمان استمراره ألطول فتة ممكنة ،وذلك يعود إىل طبيعة الدور اإلجيايب
الذي ُميكن أن متارسه أو تُؤديه تلك املؤسسات ،حيث تعترب حلقة وصل بني املواطن والدولة ،بل أكثر من ذلك أهنا تعترب إطارا
قانونيا ملمارسة حق املواطنة ،يلجأ إليها األفراد عند عجزهم عن إيصال انشغاالهتم البيئية للسلطات اإلدارية ابلطرق السلمية،
حيث يشكل اجملتمع املدين ابعتباره الفضاء احلر للتعبري عن تطلعات وآراء أفراد اجملتمع ،إطارا فعاال يف بلورة العديد من املواقف
العامة لألفراد إزاء القضااي واالهتمامات املشتكة بينهم من ضمنها القضااي البيئية؛ ابعتبارها أحد أكثر القضااي اليت ُحضيت
ابهتمام وعناية اجملتمعات اإلنسانية املعاصرة ،إذ يشكل هذا اجملال ابلتحديد موضوع اهتمام كبري ملختلف تنظيمات وفعاليات
اجملتمع املدين ،بداية ابحلركات االجتماعية واإليكولوجية ،مث انتقاال إىل ابقي الفعاليات األخرى اليت أبدت جتاواب ومبادرة كبرية اجتاه
قضااي البيئة كاألحزاب السياسية والتنظيمات العمالية والنقابية.
وابلتايل ،فكلما كان هناك إمكانية متاحة لتكريس املنهج الدميقراطي وتعزيزه يف اجملال البيئي ،كلما ساهم ذلك يف تفعيل
عمل اجملتمع املدين مبختلف مؤسساته ابلشكل الصحيح.
وقد أكدت دراسات عديدة على أن تقوية اجملتمع املدين وتعزيز دوره ال يوجد إال يف إطار دولة دميقراطية حتتم حقوق
مواطنيها استنادا إىل أسس ومبادئ املواطنة وسيادة القانون ،وتستند إىل مؤسسات قوية تؤكد قدرة الدولة على أداء وظائفها
بفعالية كما تضمن أيضا استغالل مؤسسات اجملتمع املدين ،ومتكينها من التمتع هبامش من حرية احلركة بعيدا عن التدخل املباشر
للدولة ،فاالستقالل النسيب عن الدولة يعترب من أبرز خصائص اجملتمع املدين ،كما أن احلديث عن الدولة القوية هبذا املعىن ال يعين
إضعاف اجملتمع املدين ،إذ أن وجودمها معا يدعم الدميقراطية واالستقرار السياسي والتقدم االقتصادي واالجتماعي.
وهبذا فإن تكريس املنهج الدميقراطي يف الدول يساهم يف تفعيل دور اجملتمع ،كما يزيد من قوة الدولة ،اليت تعترب مبثابة
اإلطار السياسي والقانوين للمجتمع املدين ،وبذلك ال ميكن الفصل بني اجملتمع السياسي واجملتمع املدين ،فهذا األخري له دور ابرز
يف تشكيل اإلطار السياسي ،كما أن استقرار أمناط معينة من املؤسسات والعالقات السياسية يتوقف على مدى استنادها إىل بُىن
اجتماعية وتكوينات ثقافية قائمة يف اجملتمع ،فبقدر ما تكون إطارا قانونيا سليما ابلنسبة ملختلف قوى وفئات اجملتمع املدين
ملمارسة احلقوق وتوصيل مطالبها والتعبري عن تصوراهتا ،وابلتايل تفتح اجملال أمام مؤسسات اجملتمع املدين للتأثري يف السياسات
واملسامهة يف اختاذ القرارات إىل جانب الدولة من خالل عدة وسائل وأدوات سواء تعلق األمر ابجملال البيئي أو ابجملاالت األخرى.
و ابلتايل فإن إتباع منهج الدمي قراطية والتوسع يف تطبيقها يساهم يف متكني اجملتمع املدين من الدفاع عن البيئة وحتقيق
األهداف املسطرة واملعلن عنها من خالل التعبري عن آرائه حبرية دون ضغوطات ،واملسامهة يف خمتلف األنشطة التنموية ومراقبتها مبا
يضمن توافقها مع متطلبات محاية البيئة.
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 -2اآلليات االقتصاديـة :يقصد هبا جمموع اآلليات اليت يتم من خالهلا حتقيق التطور يف اجملال االقتصادي الذي يعترب
جماال خصبا لتفعيل دور اجملتمع املدين يف مجيع املناحي مبا فيها اجملالني العمراين والبيئي ،فالتنمية االقتصادية تعترب يف أغلب األحيان
الدافع األساسي لنشأة مؤسسات اجملتمع املدين سواء هبدف املشاركة يف التنمية أو هبدف ضبطها وفقا ملقتضيات محاية البيئة
حيث ال يكتفي مبمارسة الدور الرقايب على النشاط االقتصادي بل يساهم أيضا يف قيام مشاركة سياسية من خالل إجياد رأي عام
يتمتع بدرجة من الوعي البيئي.
فالتطور االقتصادي ضروري لنشأة وتفعيل دور اجملتمع املدين ،شريطة أن يرتكز على إعطاء دور أكرب للقطاع اخلاص
واملبادرات اليت يقوم هبا املواطنون بشكل فردي أو يف ظل مجعيات تعاونية مستقلة ،حيث يقتصر دور الدولة على صياغة القواعد
اليت تنظم النشاط االقتصادي اخلاص والقيام ببعض املشاريع اليت يعجز عن القيام هبا.
يرتبط هذا الدور ارتباطا وثيقا ابألساليب املتبعة يف التنظيم والتسيري يف خمتلف هياكل اإلدارة العمومية واملؤسسات املالية
وأجهزة الدولة االقتصادية ،فالضرورة امللحة اليوم تتمثل يف إهناء أسلوب التسيري البريوقراطي وإعطاء املبادرة للمتعاملني االقتصاديني
للقيام ابلدور املنوط هبم يف إطار سياسة عامة حمددة تعتمد ابألساس على مقاييس الكفاءة والفعالية اليت تفرضها املنافسة
يف السوق الدولية وتستند إىل قواعد ضبط واضحة ودقيقة حتدد مكانة كل واحد والدور املنتظر منه ،كما ختضع لرقابة اجملتمع
املدين.
ويف هذ ا اإلطار تربز وبشكل واضح العالقة القوية بني األسلوب الدميقراطي والتنمية االقتصادية ،فهذه العالقة تكون
ابجتاه أتثر التنمية إىل حد بعيد ابإلطار السياسي ،فمن الصعب حتقيق تنمية اقتصادية قائمة على اقتصاد السوق يف ظل غياب
دميقراطية حقيقية ،كما أن هذه األخرية ترتكز على عوامل ومتطلبات هي من النتائج احلتمية للتنمية االقتصادية احلقيقية مثل رفع
مستوى الدخل ،رفع مستوى التعليم مما ُميهد لنمو القيم والتوجهات املؤيدة للدميقراطية ،وهبذا يكون من غري املمكن للدميقراطية
كبنية وآليات وقواعد أن تنجح كأسلوب للتسيري إال يف ظل نظام اقتصادي يقوم على احلرية واملنافسة ،وابلتايل تتمكن خمتلف
مؤسسات اجملتمع املدين من القيام بدور فاعل يف سياق العملية االقتصادية من خالل ممارسة حقها الرقايب واملسامهة بشكل فعال
يف تنظيم التنمية االقتصادية وفقا للضوابط البيئية يف إطار ترسيخ قيم الدميقراطية ومبادئها.
 -3اآلليات الثقافية :تكتسي الثقافة البيئية أمهية ابلغة لتطور اجملتمع املدين البيئي ،فمحدودية الثقافة البيئية تعترب

من أبرز العوائق اليت تُثبّط نشاط اجملتمع املدين وحتد من فعاليته ،وبناءا على هذا يكون من غري املمكن للمجتمع املدين أن يضطلع
بدور فاعل يف محاية البيئة من دون إطار ثقايف بيئي يساعد على ترسيخ مبادئ محايتها و حتسينها يف اجملال العمراين ،فالتلوث
الناتج عن األنشطة العمرانية يعترب إضافة إىل أنه مشكلة تقنية فنية ،فإنه أيضا مشكلة ثقافية ترتبط ارتباطا وثيقا بثقافة وسلوك
الفرد داخل اجملتمع الذي يعترب املتسبب الرئيسي هلذا التلوث ،وهذا يعين أن مشكلة تلوث البيئة احلضرية هي مشكلة ابلدرجة
األوىل إنسانية تتعلق مبوقف الفرد وطريقة تعامله مع البيئة اليت يعيش فيها ،لذا وجب تعديل السلوك اإلنساين من خالل التوجه
الثقايف كون التصرف الثقايف هو الذي يُكيف التصرف اإلنساين يف البيئة والتوافق معها ،وهو مبثابة توجيه عملي لتعامل اإلنسان
مع البيئة ابالنتفاع منها واحلفاظ عليها يف آن واحد.
من هذا املنطلق وجب التوجه حنو االشتاك يف نشر الوعي البيئي وخلق ثقافة بيئية لدى األفراد كاجتاه وفكر وفلسفة
يضبط سلوك الفرد يف تعامله مع البيئة اليت يعيش فيها.
من خالل ما سبق يتضح بشكل واضح أن تعزيز محاية البيئة ووقايتها من خماطر التعمري يقتضي بلورة الشراكة بني الدولة
واجملتمع املدين يف مقدمتها اجلمعيات البيئية اليت تضطلع أبدوار طالئعية تتعلق ابلتحسيس والتوعية والتبية البيئية ،إضافة إىل دورها
الرقايب من خالل مشاركتها يف صياغة القرارات اإلدارية يف اجملال العمراين وضمان إدماج البعد البيئي فيها ،حيث كرس املشرع
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اجلزائري كال من االستشارة والتحقيق العمومي كوسائل قانونية لتمكينها من ممارسة دورها االستشاري يف اجملال العمراين واحملافظة
على البيئة وحتسينها على املستوايت احلضرية واألوساط الطبيعية ،ولتجسيد هذا الدور بشكل فعال يتطلب األمر جتاوز مجيع
العراقيل املوضوعية والذاتية اليت حتول دون تفعيل دورها البيئي مما يتطلب األمر تعزيز قدراهتا خاصة فيما خيص البناء املؤسسايت
للمجتمع املدين ،إصالح البنية التشريعية وحتسني وسائل اإلعالم ونشر الثقافة البيئية من خالل توفري جمموعة من اآلليات القانونية
و السياسية و االقتصادية و أيضا الثقافية الكفيلة خيلق بيئة مالئمة ملمارسة النشاط اجلمعوي البيئي ترتكز على فكرة الشراكة
اجلديدة بني الدولة واجملتمع املدين يف اجملال البيئي مع ضمان نشر الوعي البيئي لدى املواطن.
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خاتـمة:
من خالل البحث يف موضوع الدراسة ،مت التوصل إىل أن هناك منظومة قانونية جديرة ابلعناية واالهتمام ،هذه الرتسانة
من القوانني كرست جمموعة من الوسائل القانونية لوقاية البيئة من خماطر التعمري ،حيث أنه انطالقا من استقرار النصوص القانونية
املتعلقة ابلتعمري يتضح أن املشرع اجلزائري ميز بني التعمري التنظيمي و التعمري العملي ،حيث تتوافق الوسائل القانونية مع طبيعة
التعمري املراد تنظيمه .
ويف هذا الصدد تؤدي املخططات البيئية مبختلف أنواعها دورا هاما من خالل مسامهتها يف التحكم والتنظيم املسبق
لألنشطة العمرانية املزمع إنشاؤها وتقدمي التوجيهات الالزمة واحللول املستقبلية مبا يتوافق مع متطلبات محاية البيئة ،ابعتبارها واثئق
مرجعية ،حيث تعترب املخططات البيئية وسيلة قانونية مهمة لتحقيق احلماية الوقائية للبيئة من خماطر التعمري ،و تتمثل يف كل من
املخططات البيئ ية العامة واملخططات البيئية املتخصصة ،حيث خيتلف الدور البيئي هلذه املخططات حسب طبيعتها ،فاملخططات
البيئية العامة تساهم يف محاية البيئة من خالل تنظيم األنشطة العمرانية و التحكم فيها وفقا ملقتضيات محاية البيئة ،وهي يف هذا
ترتكز على مبدأ اإلدماج البيئي الذي يفرض على السلطات اإلدارية ضرورة مراعاة االنشغاالت البيئية عند إعدادها ،السيما
أدوات التهيئة والتعمري اليت تعترب القاعدة األساسية يف جمال التخطيط العمراين ،بينما هتدف املخططات البيئية املتخصصة
إىل محاية البيئة بصفة مباشرة ،فهي ال تعتمد على مبدأ اإلدماج البيئي وإمنا ترتكز على فكرة أن للبيئة قيمة ذاتية تستوجب
احلماية ،وهبذا فهي ال تقتصر على عنصر من العناصر البيئية ،وإمنا تشمل البيئة ككل سواءا على املستوى احمللي أو على املستوى
املركزي.
ففي ظل حداثة موضوع محاية البيئة يف التشريع اجلزائري وصعوبة حتديد مفهوم حمدد ،إضافة إىل غياب سياسة بيئية
واضحة وغياب الوسائل واألدوات الالزمة لتجسيدها ،أدى ذلك إىل صعوبة إتباع أسلوب املخططات البيئية الشمولية يف احلد من
خماطر التعمري ،حيث ظهر شرخ كثري بني اجلانب النظري واجلانب التطبيقي ،أما فيما خيص املخططات البيئية العامة ،فرغم أمهيتها
يف تنظيم احلركة العمرانية و مسامهتها يف احلد من التهديدات العمرانية للبيئة ،إال أهنا تبقى خمططات تنموية ابلدرجة األوىل ،تنظر
إىل البيئة من زاوية فائدهتا التنموية ال من انحية قيمتها الذاتية اليت تتطلب احلماية واحملافظة عليها ،حيث مل أتخذ االنشغاالت
البيئية أو البعد البيئي مكاان ابرزا يف املخططات العمرانية ،ابستثناء بعض اإلشارات اليت برزت بشكل أساسي يف السنوات األخرية
نتيجة تكريس مبدأ التنمية املستدامة يف معظم النصوص القانونية وأيضا نتيجة تفاقم املشكالت العمرانية املهددة البيئية،
وابلرغم من ذلك ،تبقى املخططات البيئية وسيلة قانونية هامة لوقاية البيئة من خماطر التعمري ،ابعتبارها واثئق مرجعية تقدم
التوجيهات الالزمة للتحكم يف األنشطة العمرانية مبا يتوافق مع مقتضيات محاية البيئية ،إال أهنا حتتاج إىل التجسيد العملي من
خالل وسائل الضبط اإلداري البيئي ،اليت تؤدي دورا مكمال من خالل ممارستها للرقاية املسبقة على األنشطة العمرانية الفردية
والتحكم فيها وفقا للتوجيهات اليت رمستها املخططات الب ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـئي ـ ـة ،سواء تعلق األمر ابلوسـ ـ ـ ـ ـائ ـ ـل التـ ـ ـي متتلكها السلطات اإلداريـ ـ ـ ـة
أو يف إطار اجملتمع املدين البيئي ،الذي يساهم يف إدماج البعد البيئي ضمن القرارات العمرانية واملشاركة يف التسيري الوظيفي لبعض
اهليئات اإلدارية البيئية ،وهبذا فهو ميارس سلطة الضبط مبفهومه الواسع .
حيث تؤدي الرخص العمرانية دورا هاما يف وقاية البيئة من خالل إعمال سلطات الضبط اإلداري اخلاص ابلتهيئة
والتعمري ،وممارسة الرقابة املسبقة على خمتلف أنواع األنشطة العمرانية من بناء ،جتزئة وهدم ،وضمان احرتامها ملقتضيات محاية
البيئة ،حيث تعمل على تقييد احلق يف البنا ء مبجموعة من الضوابط البيئية اليت تتعلق إما ابلبناء يف حد ذاته كالقواعد العامة
املتعلقة مبظهر البناايت ،اليت هتدف إىل محاية النظام العام اجلمايل ،أو القواعد املتعلقة مبقتضيات الصحة العمومية يف املباين ،وإما
موقع البناء خاصة إذا تعلق األمر ابملناطق احلساسة ،فقد اشرتط املشرع ضرورة احلصول على ترخيص إداري مسبق من السلطات
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اإلدارية املعنية كشرط مسبق للحصول على رخصة البناء ،على أن تكون مطابقة للمخططات النوعية اخلاصة بتلك املناطق ،وهذا
ما يوفر هلا محاية مضاعفة نظرا لقيمتها اإليكولوجية ،كما اشرتط ضرورة إرفاق طلب رخصة البناء أو رخصة التجزئة جبملة من
البياانت اليت تبني مدى انسجام أشغال البناء والتهيئة مع قواعد محاية البيئة ،من خالل إجراء الدراسات البيئية املسبقة املنصوص
عليها يف كل من املادتيـن  35و 9من املرسوم التنفيذي رقم  ،176/91وضرورة استشارة خمتلف اهليئات واملصاحل والشخصيات
العمومية اليت هلا عالقة ابجملال البيئي ،وتعد هذه االستشارة مبثابة رقابة مسبقة تضمن مراعاة أعمال التهيئة والتعمري لالعتبارات
البيئية.
ومن وسائل الضبط اإلداري البيئي أيضا أسلويب احلظر واإللزام ،واليت تشكل إضافة إىل دراسة التأثري البيئي و اجملتمع
املدين البيئي ضماانت موضوعية وقائية تكفل تطبيق قواعد التشريع البيئي اليت متتاز ابلصفة اإللزامية مبا فيها قواعد التهيئة والتعمري،
ابعتبار أن التشريع وسيلة أساسية لتحقيق التوازن بني مقتضيات التنمية وضرورة احملافظة على البيئة خاصة يف املناطق احلساسة،
حيث مت التطرق إىل بعض تطبيقات األسلوبني يف خمتلف القوانني اليت تتعلق حبماية البيئة.
كما متثل دراسة مدى التأثري على البيئة إحدى األدوات أو الوسائل القانونية اليت من خالهلا يتم حتقيق أغراض الضبط
اإلداري البيئي نظرا ملا يتميز به من طبيعة وقائية هتدف إىل التعرف على اآلاثر السلبية ملختلف املشاريع ،واختاذ أفضل التدابري
واإلجراءات لتجنبها ،وهي بذلك حتافظ على النظام العام البيئي ،و تعترب أيضا أداة إلدماج االعتبارات البيئية يف اجملال العمراين
وفضاء ملمارسة الدميقراطية التشاركية من خالل فتح اجملال أمام اجلمهور واجملتمع املدين البيئي للمشاركة يف تسيري الشؤون البيئية.
و يؤدي أيضا اجملتمع املدين دورا هاما يف ممارسة الضبط اإلداري البيئي على األنشطة العمرانية ،حيث كرس املشرع
اجلزائري وسيليت االستشارة و التحقيق العمومي لتمكني اجلمعيات البيئية من املشاركة يف صياغة القرارات العمرانية اليت تتمثل
أساسا يف أدوات التهيئة و التعمري ،اليت تعترب قرارات تنظيمية  ،إضافة إىل خمتلف الرخص و الشهادات العمرانية اليت تعترب
قرارات فردية  ،كما مكنها أيضا من املسامهة يف التسيري الوظيفي لبعض اهليئات اإلدارية البيئية .
بعد العرض التفصيلي هلذه الدراسة مت استخالص مجلة من النتائج اليت تقتضي تقدمي جمموعة من التوصيات كمايلي :
نتائج الدراسة:







من خالل هذه الدراسة يربز بشكل واضح أمهية البعد البيئي يف اجملال العمراين ،فال سبيل لتحقيق التنمية العمرانية
واستمراريتها لألجيال القادمة إال من خالل إعادة تقومي األنشطة العمرانية وفقا للمنظور البيئي ،فالتنمية العمرانية املستدامة
تضمن من جهة متكني كل فرد من العيش يف بيئة صحية و نظيفة مع توفري مستوى معيشي مالئم ،و ابملقابل ضمان الوفاء
ابالحتياجات العمرانية ،فهي جتمع بني خطني متعارضني ،يركز األول على حتقيق األهداف التنموية ابستهالك املوارد الطبيعية
واستغالل األوساط البيئية  ،يف حني يركز اجملال البيئي على ضمان محاية البيئة و استمراريتها لألجيال القادمة.
الوسائل القانونية الوقائية تتناسب مع طبيعة األضرار البيئية اليت يستحيل يف الغالب معاجلتها أو احتوائها ،فهي تشكل إطار
استباقي ملنع وقوع الضرر أو على األقل التقليص من أاثره و هو مسعى يتماشى مع ما يقتضيه التنمية العمرانية املستدامة إذا
متت مراعاة أحكامها بشكل دقيق وواضح .
من خالل استقراء النصوص القانونية املتعلقة ابلتعمري تبني أن املشرع اجلزائري يسعى إىل حتقيق التنمية العمرانية وفقا ملقتضيات
محاية البيئية ،حيث تعترب وقاية البيئة واألوساط الطبيعية واملناظر والرتاث الثقايف والتارخيي يف إطار احرتام مبادئ وأهداف
السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية من األهداف األساسية للقانون  ،29/90كما نص املشرع على ضرورة مراعاة االعتبارات
البيئية عند ضبط توقعات التعمري مبوجب أدوات التهيئة و التعمري ،حيث فرض حتديد الشروط اليت تسمح برتشيد استعمال
املساحات و احملافظة على النشاطات الفالحية و محاية املساحات احلساسة و املواقع و املناظر.
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من معوقات األداء البيئي للوسائل القانونية العمرانية تكمن بشكل كبري يف اجلانب التشريعي ،حيث توجد فروقات زمنية
شاسعة بني النص القانوين واملرسوم التنظيمي املطبق له ،مما خيلق نوع من عدم التناسب يؤدي حتما إىل عدم فعالية كال
النصني.
خمالفة املشرع اجلزائري للمبادئ القانونية من خالل حماولته ختفيف إجراءات احلصول على رخصة البناء عن طريق التعليمة رقم
13/85بدال من مرسوم تنفيذي،حيث تعترب هذه األخرية اإلطار القانوين املتبع ابتداء من اتريخ صدورها
يف  ،2013/01/17وهذا يؤدي حتما إىل خلق إشكاالت قانونية ،واملالحظ أن هذه التعليمة مل تشر إىل دراسة مدى التأثري
على البيئة كما مل تشر إىل ضرورة استشارة اجلمعيات البيئية عند كما كان منصوص عليه يف املرسوم التنفيذي رقم .176/91
غياب تصور ومفهوم واضح للبيئة أدى إىل صعوبة اتباع أسلوب املخططات البيئية الشمولية على املستوى احمللي وأيضا
املركزي ،حيث ظهر شرخ بني اجلانب النظري و اجلانب التطبيقي .
طبيعة التهديدات العمرانية للبيئة يتطلب حلها تعبئة العديد من اجلهات الفاعلة على مستوايت متعددة تتجاوز يف كثري من
األحيان األطر املؤسساتية التقليدية و الرتكيز أكثر على دور اجملتمع املدين البيئي ،فاألمهية املتزايدة هلذا األخري تعززت بفعل
مجلة من العوامل اخلارجية و الداخلية اليت أصبحت بفضلها حتتل خمتلف مؤسساته خاصة اجلمعيات البيئية مكانة مميزة
يف محاية البيئة و حتقيق التنمية العمرانية وفقا ملتطلبات محاية البيئة و صياغة القرارات العمرانية إال أن املشرع اجلزائري حصر
عمل اجملتمع املدين البيئي يف اجملال العمراين على املشاركة يف صياغة القرارات العمرانية دون أن يساهم يف ترقيته إىل الدور
التحسيسي أو التوعوي  ،إضافة إىل غياب الوعي البيئي لدى األفراد و نقص ثقتهم يف السلطات اإلدارية خاصة يف ظل
غياب أي قيمة قانونية آلرائهم

توصيات :

 يقع على املشرع اجلزائري حتيني النصوص القانونية و املراسيم التطبيقية مبا يتالءم و الواقع املعاش ،إذ ال يعقل أن يبقى القانون
رقم  29/90ساري املفعول ابلرغم من التطورات الكبرية احلاصلة سواء يف اجملال العمراين أو اجملال البيئي ،بل واألسوأ من ذلك
أن معظم التعديالت تكون مبثابة حلول ترقيعية نتيجة حلدوث كوارث طبيعية كأحداث ابب الواد  2001و زلزال بومرداس
 2003الذي من نتائجهما إدخال تعديالت على القانون  29/90مبوجب القانون رقم .05/04
 ضرورة تقنني قانون التعمري و القانون البيئي و تفادي الغموض املوجود يف النصوص القانونية . السعي من أجل تطوير املخططات العمرانية و جعلها أكثر ديناميكية ملسايرة حركية التعمري و التحكم فيها بشكل مينع إضرارهاابلبيئة ،كتقليل مدة إعدادها إضافة إىل مضاعفة خمططات شغل األراضي لكل خمطط مع تقليص مساحتها من اجل ضمان
سرعة االجناز .
 حتسني الثقافة البيئية و نشر الوعي البيئي لدى املواطن حول خماطر األنشطة العمرانية ،انطالقا من فكرة أن مشكلة البيئة ذاتطابع أخالقي  ،ينبع من الوعي و اإلدراك و اإلحساس ابملسؤولية جتاه البيئة .
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 -10سه نكه رداود حممد ،التنظيم القانوين الدويل حلماية البيئة من التلوث :دراسة قانونية حتليلية ،دار الكتب القانونية -دار
شتات للنشر و الربجميات ،مصر2012،
 -11سيد حممدين ،حقوق اإلنسان واسرتاتيجيات محاية البيئة ،ط ،1مطابع الشرطة للطباعة والنشر ،القاهرة2006 ،
 -12عارف صاحل خملف ،اإلدارة البيئية :احلماية اإلدارية للبيئة ،الطبعة العربية ،عمان(األردن).2007 ،
 -13عايدة ديرم ،الرقابة اإلدارية على أشغال التهيئة والتعمري يف التشريع اجلزائري :دراسة مدعمة ابلنصوص القانونية
واالجتهادات الفضائية ،الطبعة األوىل ،دار قانة للنشر والتوزيع ،ابتنة (اجلزائر).2001 ،
 -14عبد الناصر زايد هياجنة ،القانون البيئي  :النظرية العامة للقانون البيئي مع شرح التشريعات البيئية ،ط ،1دار الثقافة
للنشر ،عمان(األردن) 2012
 -15ماجد راغب احللو ،قانون محاية البيئة يف ضوء الشريعة ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية 2002 ،
 -16حممد خان مجال رستم ،التنظيم القانوين للبيئة يف العامل ،ط ،1منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت2006 ،
 -17حممد سيد فهمي  ،املشاركة االجتماعية و السياسية للمرأة يف العامل الثالث ،ط ،1دار الوفاء للطباعة والنشر،
اإلسكندرية.2007،
 -18حممد صايف يوسف ،مبدأ االحتياط لوقوع األضرار البيئية ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2007 ،
 -19حممد عزمي البكري ،شرح قانون املباين اجلديدة من الناحيتني املدنية واجلنائية ،دار الوفاء للطبع والنشر ،مصر.1988 ،
 -20جنم العزاوي  ،عبد هللا حكمت النقار،إدارة البيئة  :نظم و متطلبات و تطبيقات  ، ISO14000ط ،1دار املسرية
للنشر ،عمان .2007،
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 -21نصر الدين هنوين ،الوسائل القانونية واملؤسساتية حلماية الغاابت يف اجلزائر ،مطبوعات الديوان الوطين لألشغال الرتبوية،
اجلزائر.2001 ،
 -22نزيـه نعيم شالال ،دعاوى رخص البناء ،ط ،1منشورات احلليب احلقوقية ،لبنان2006 ،
 -23نورة منصوري ،قواعد التهيئة و التعمري وفق التشريع اجلزائري ،دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع ،عني مليلة (اجلزائر)،
.2010
 -24زين الدين عبد املقصود ،قضااي بيئية معاصرة ،ط ،3منشأة املعارف ،اإلسكندرية (مصر)2000 ،
 -25حيي وانس ،دليل املنتخب احمللي حلماية البيئة ،ط ،1دار الغرب للنشر والتوزيع ،وهران (اجلزائر).2003 ،
 -26حيي وانس ،اجملتمع املدين ومحاية البيئة :دور اجلمعيات واملنظمات غري احلكومية والنقاابت ،دار الغرب للنشر والتوزيع،
وهران (اجلزائر).2004 ،
 -2املقاالت :
 -1احلاج حنيش ،قويدري كمال  ،التخطيط السياحي "السياحة الرايضية منوذجا"  ،أوراق ألقيت يف املؤمتر العلمي الدويل حول
السياحة رهان التنمية املستدمية (دراسة جتارب بعض الدول)  ،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري ،جامعة البليدة (اجلزائر)،
.2012
 -2سامي بدر الدين سراج الدين "،مدخل لتصميم املباين السكنية وفقا ملفهوم االستدامة و التوافق البيئي للتجمعات
العمرانية" :،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية (أعمال املؤمترات)" ،التجمعات السكانية و مشروعات التنمية البيئية"،
القاهرة، 2009،
 -3سامية قايدي" ،احلماية القانونية للبيئة" ،جملة إدارة ،املدرسة الوطنية لالدارة ،اجمللد  ،20عدد 2010 ،02
 -4سليمان مهنا و ريدة ديب" ،التخطيط من أجل التنمية املستدامة" ،جملة جامعة دمشق للعلوم اهلندسية ،العدد األول ،اجمللد
.2009 ،25
 -5صافية أقلويب أولد رابح ،رخصة البناء :آلية حلماية البيئة يف القانون اجلزائري ،مداخلة ألقيت يف امللتقى الوطين حول الرتقية
العقارية ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة ورقلة2012 ،
 -6صاحل العصفور "،التقييم البيئي للمشاريع" ،جملة جسر التنمية ،املعهد العريب للتخطيط ،الكويت ،العدد 2005 ،43
 -7طه طيار" ،دراسة التأثري يف البيئة :نظرة يف القانون اجلزائري" ،جملة إدارة ،املدرسة الوطنية لإلدارة ،العدد األول1991 ،
 -8عبد الكرمي بودريوه " ،االعتبارات البيئية يف خمططات التعمري" ،مداخلة ألقيت يف املتقى الوطين حول إشكاالت العقار
احلضري وأثرها على التنمية ،جامعة بسكرة 18-17 ،فيفري 2013
 -9عمار بوضياف"،منازعات التعمري يف القانون اجلزائري :رخصة اهلدم والبناء"،جملة الفقه والقانون،العدد،03جانفي.2013
 -10فريد بوبيش " ،محاية البيئة يف مشاريع التهيئة و التعمري  ،مسؤولية من؟" رؤية سوسيولوجية ،جملة احلقوق و احلرايت ،كلية
احلقوق و العلوم السياسية ،جامعة بسكرة  ،عدد جترييب2014 ،
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 -11فريوز زرارقة"،دور اجملتمع املدين يف تفعيل املشاركة اجملتمعية" ،جملة العلوم االجتماعية ،جملة علمية حمكمة ،جامعة سطيف،2
العدد  ،18جوان .2014
 -12قوراري جمدوب" ،النظام العام اجلمايل :التنظيم العمراين" ،اجمللة األكادميية للبحث القانوين ،جملة سداسية حمكمة ،كلية
احلقوق و العلوم السياسية ،جامعة جباية ،اجمللد  ،07 :العدد.2013 ،01 :
 -13حممد الصغري بعلي" ،تسليم رخصة البناء يف القانون اجلزائري" ،جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية ،جامعة تبسة ،كلية
احلقوق ،العدد  ،01مارس 2007
 -14حممد ملسخ" ،دور اجلماعات االقليمية يف محاية البيئة" ،جملة االجتهاد القضائي ،العدد السادس ،كلية احلقوق و العلوم
السياسية  ،جامعة بسكرة
 -15مصطفى كراجي" ،كيفيات تطبيق التشريع املتعلق بتسيري احمليط و محاية البيئة"،جملة إدارة  ،املدرسة الوطنية لإلدارة ،اجمللد
 ،6العدد .1996 ،1
 -16مصطفى كراجي "،محاية البيئة :نظرات حول االلتزامات واحلقوق يف التشريع اجلزائري" ،جملة إدارة ،املدرسة الوطنية لإلدارة،
عدد 1997 ،02
 -17منصور جماجي " ،دراسة مدى التأثري على البيئة كأداة حلمايتها من أخطار التوسيع العمراين يف التشريع اجلزائري" ،جملة
البحوث والدراسات العلمية ،كلية احلقوق ،جامعة املدية ،العدد  ،03ديسمرب 2009
 -18نواف كنعان" ،دور الضبط اإلداري يف محاية البيئة :دراسة تطبيقية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة" ،جمـ ــلة جامعة
الشـارقة للعلوم الشرعية واإلنسانية ،اجمللد  ،3العدد  ،1فيفري .2006
 -19انصر لباد" ،بيع االراضي الفالحية التابعة االمالك اخلاصة لدولة و ااثرها على حتسني احمليط "،حوليات ،منشورات خمرب
الدراسات و البحوث حول املغرب و املتوسط ،جامعة منتوري ،قسنطينة ( اجلزائر)  ،العدد السادس  ،2005 ،ص127
 -20هاشم عبد هللا الصاحل" ،العمران و البيئة :ضرورة البحث عن طرق لتفعيل املوضوع البيئي يف التنمية العمرانية " ،جملة عامل
الفكر ،العدد الثالث ،اجمللد ،32اجمللس الوطين للثقافة و الفنون و اآلداب ،الكويت ،مارس.2004 ،
 -21زهية شويشي" ،البيئة يف اجلزائر التأثري على االوساط الطبيعية و اسرتاتيجيات احلماية" ،جملة اآلداب و العلوم االجتماعية،
كلية اآلداب والعلوم االنسانية ،سطيف  ،العدد  ،16ديسمرب.2012
 -22يوسف بناصر " ،رخصة البناء و محاية البيئة" ،اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية و االقتصادية و السياسية ،العدد ، 04
جامعة بن عكنون ،اجلزائر.
 -3البحوث اجلامعية :
 1-3األطروحات :
 -1بركان كرمي  ،مسامهة اجملتمع املدين يف محاية البيئة( ،رسالة دكتوراه) ،جامعة مولود معمري  ،تيزي وزو (اجلزائر) ،كلية احلقوق
والعلوم السياسية ،السنة اجلامعية .2014-2013
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 -2بومجعة خلف هللا ،مقاربة للتحكم يف النسج العمرانية و شبه العمرانية العفوية  -منوذج املسيلة( ، -رسالة دكتوراه)،
جامعة سطيف (اجلزائر)  ،معهد اهلندسة املعمارية 2001 ،
 -3دامي بلقاسم  ،النظام العام الوضعي و الشرعي و محاية البيئة( ،رسالة دكتوراه) ،جامعة أيب بكر بلقايد  ،تلمسان (اجلزائر)،
كلية احلقوق ،السنة اجلامعية .2004-2003
 -4صافية زيد املال ،محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة على ضوء أحكام القانون الدويل( ،رسالة دكتوراه ) ،جامعة مولود
معمري ،تيزي وزو (اجلزائر)  ،كلية احلقوق و العلوم السياسية.2013 ،
 -5عادل عبد الرشيد عبد الرزاق ،أتهيل نظام التخطيط البيئي ابستخدام خمرجات نظام املعلومات اجلغرافية( ،رسالة دكتوراه)،
جامعة اجلزائر  ،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري.2007 ،
 -6عبد املنعم بن أمحد  ،الوسائل القانونية اإلدارية حلماية البيئة يف اجلزائر( ،رسالة دكتوراه) ،جامعة بن يوسف بن خدة ،اجلزائر
العاصمة  ،كلية احلقوق ،السنة اجلامعية .2009-2008
 -7عبد الغاين حسونة  ،احلماية القانونية للبيئة يف إطار التنمية املستدامة( ،رسالة دكتوراه) ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة
(اجلزائر) ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،السنة اجلامعية .2013-2012
 -8علي سعيدان ،احلماي ـ ـة القانونية للبيئة من التـلوث ابملواد اخلطرة يف التشريع اجلزائري( ،رسالة دكتوراه) ،جامعة يوسف
بن خدة ،اجلزائر العاصمة ،كلية احلقوق ،السنة اجلامعية .2007 -2006
 -9فاتن صربي سيد الليثي ،احلماية الدولية حلق اإلنسان يف بيئة نظيفة( ،رسالة دكتوراه) ،جامعة احلاج خلضر(ابتنة) ،كلية
احلقوق و العلوم السياسية ،السنة اجلامعية .2013-2012
 -10منصور جماجي  ،رخصة البناء كأداة حلماية البيئة يف التشريع اجلزائري( ،رسالة دكتوراه) ،جامعة سعد دحلب ،البليدة
(اجلزائر) ،كلية احلقوق ،البليدة2008،
 -11انصر لباد ،النظام القانوين للسوق العقارية يف اجلزائر( ،رسالة دكتوراه) ،جامعة ابجي خمتار  ،عنابة (اجلزائر ) ،كلية احلقوق،
السنة اجلامعية .2005-2004
 -12وانس حيىي ،اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر( ،رسالة دكتوراه ) ،جامعة أيب بكر بلقايد ،تلمسان (اجلزائر ) ،كلية
احلقوق2007 ،
 2-3املذكرات :
 -1أمال مدين ،املنشآت املصنفة حلماية البيئة -دراسة مقارنة(، -مذكرة ماجستري) ،جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان (اجلزائر)،
كلية احلقوق و العلوم السياسية ،السنة اجلامعية .2013-2012
 -2حدة بن سعدة ،محاية البيئة كقيد على امللكية العقارية( ،مذكرة ماجستري) ،جامعة بن يوسف بن خدة اجلزائر العاصمة ،كلية
احلقوق ،السنة اجلامعيو .2007-2006
 -3حسينة غواس ،اآلليات القانونية لتسيري العمران( ،مذكرة ماجستري) ،جامعة منتوري قسنطينة (اجلزائر)  ،كلية احلقوق و العلوم
السياسية ،السنة اجلامعية .2012- 2011
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 -4عبد احلق خنتاش ،جمال تدخل اهليئات الالمركزية يف محاية البيئة يف اجلزائر( ،مذكرة ماجستري) ،جامعة ورقلة ،كلية احلقوق
والعلوم السياسية ،ورقلة (اجلزائر) ،السنة اجلامعية .2011-2010
 -5عبد هللا لعوجيي  ،قرارات التهيئة و التعمري يف التشريع اجلزائري( ،مذكرة ماجستري) ،جامعة ابتنة (اجلزائر)،كلية احلقوق
و العلوم السياسية  ،السنة اجلامعية .2012 -2011
 -6كمال تكواشت  ،اآلليات القانونية للحد من ظاهرة البناء الفوضوي يف اجلزائر ( ،مذكرة ماجستري) ،جامعة بسكرة (اجلزائر) ،
كلية احلقوق و العلوم السياسية ،السنة اجلامعية .2009-2008
 -7كاهنة مزوزي ،مدى فاعلية قوانني العمران يف مواجهة خماطر الكوارث الطبيعية ابجلزائر( ،مذكرة ماجستري)،جامعة احلاج خلضر
ابتنة (اجلزائر) ،كلية احلقوق و العلوم السياسية ،السنة اجلامعية 2012.-2011
 -8كمال حممد األمني،دور الضبط اإلداري يف تنظيم حركة البناء و التعمري"رخصة البناء منوذج"( ،مذكرة ماجستري) ،جامعة
أبوبكر بلقايد تلمسان (اجلزائر) ،السنة اجلامعية .2012-2011
 -9هالة حممد عادل عفت ،االعتبارات البيئية يف التخطيط العمراين للمدن الصناعية و التشريعات املنظمة هلا( ،مذكرة ماجستري)،
جامعة عني مشس ،معهد الدراسات و البحوث البيئية( ،مصر) .2001،

 -4الوثـ ـ ـائـ ـ ـ ـ ـق املختلفة:
 -1اجمللس االقتصادي و االجتماعي ،تقرير" اجلزائر غدا " ،اجلريدة الرمسية رقم  21املؤرخة يف .1997/04/09
 -2األمم املتحدة ،اجمللس االقتصادي واالجتماعي ،إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية :التطبيق و التنفيذ ،أفريل1997
( )E/CN.17/1997/8
 -3جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا ( االسكوا) ،دراسة إدماج البعد البيئي يف اخلطط اإلمنائية ،ج،2
نيويورك 1999 ،
 -4وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة والسياحة ،املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  ،SDAT 2025 -جانفي .2008

 -5النصوص القانونية:
 1-5األوامر و القوانني:
 -1األمر رقم  ،67/75املؤرخ يف  ،1975/09/26املتعلق برخصة البناء و رخصة جتزئة األرض ألجل البناء  ،اجلريدة الرمسية
رقم  ،83الصادرة بتاريخ1975/10/17
 -2األمر رقم  ،74 /75املؤرخ يف 1975/11/12يضمن إعداد مسح األراضي العام وأتسيس السجل العقاري ،اجلريدة الرمسية
رقم  ،92الصادرة بتاريخ .1975/11/18
 -3القانون رقم  ،02 /82املؤرخ يف  ،1982/02/06يتعلق برخصة البناء ورخصة جتزئة األراضي للبناء ،اجلريدة الرمسية رقم
 ،06الصادرة بتاريخ . 1982 /02/09
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 -4القانون رقم  ،03/83املؤرخ يف  ،1983/02/05املتعلق حبماية البيئة ،اجلريدة الرمسية رقم  ،06الصادرة بتاريخ
.1983/02/08
 -5القانون رقم (12 /84املؤرخ يف ،1984 /06/ 23يتضمن النظام العام للغاابت ،اجلريدة الرمسية رقم  ،26الصادرة بتاريخ
 ،)1984 /06 /26املعدل و املتمم مبوجب ابألمر  ،20 /91املؤرخ يف  ،1991/12 /02اجلريدة الرمسية رقم ،62
الصادرة بتاريخ .1991 /12 /04
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رقم  ،34الصادرة بتاريخ  (1985/08/14ملغى)
 -8القانون رقم ،03/87املؤرخ يف ،1987 /01/27املتعلق ابلتهيئة العمرانية ،اجلريدة الرمسية رقم  ،05الصادرة بتاريخ
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 -9القانون رقم  ،25/90املؤرخ يف  1990/11/18املتعلق ايلتوجيه العقاري ،اجلريدة الرمسية رقم .49
 -10القانون رقم، 29/90املؤرخ يف 1990/12/01املتعلق ابلتهـيئة و التعمري ،اجلريدة الرمسية رقم  ،52الصادرة بتاريخ
.1990/12/02
 -11القانون رقم 02/97املؤرخ يف  ،1997/12/31يتضمن قانون املالية لسنة  ،1998اجلريدة الرمسية رقم .98
 -12القانون رقم  ،04/98املؤرخ يف  ،1998/07/15املتعلق حبماية الرتاث الثقايف ،اجلريدة الرمسية رقم  ،44الصادرة بتاريخ
.1998/07/17
 -13القانون رقم  ،01/99املؤرخ يف ،1999/01/06املتعلق ابلفندقة ،اجلريدة الرمسية رقم  ،02الصادرة بتاريخ
.1999 /01 / 10
 -14القانون رقم ،10/01املؤرخ يف  ،2001/06/03يتضمن قانون املناجم ،اجلريدة الرمسية رقم  ،35الصادرة بتاريخ
2001/06/04
 -15القانون رقم ،19/01املؤرخ يف  ،2001/12/12يتعلق بتسيري النفاايت و إزالتها ،اجلريدة الرمسية رقم  ،77الصادرة بتاريخ
.2001/12/17
 -16القانون رقم  ،20/01املؤرخ يف  ،2001/12/ 12يتعلق بتهيئة اإلقليم و تنميته املستدامة ،اجلريدة الرمسية رقم ،77
املؤرخة يف 2001/12/15
 -17القانون رقم  ،02/02املؤرخ يف  ،2002/02/05يتعلق حبماية الساحل ،اجلريدة الرمسية رقم  ،10الصادرة بتاريخ
2002 /02 /12
 -18القانون رقم ،02/ 03ااملؤرخ يف  ،2003/02/17احملدد للقواعد العامة لالستعمال واالستغالل السياحيني للشواطئ،
اجلريدة الرمسية رقم  11الصادرة يف .2003/2/19
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 -19القانون رقم  ،03/03املؤرخ يف  ، 2003/02/17يتعلق مبناطق التوسع و املواقع السياحية ،املعدل و املتمم ،اجلريدة
الرمسية رقم  ،11الصادرة بتاريخ .2003/02/19
 -20القانون رقم  ،10/03املؤرخ يف  ،2003/07/19املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة ،اجلريدة الرمسية رقم ،43
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 -21القانون رقم  ،05/04املؤرخ يف  ،2004/08/14اجلريدة الرمسية رقم ،51الصادرة بتاريخ  ،2004/08/15يعدل
و يتمم للقانون .29/90
 -22القانون رقم  ،06/04املؤرخ يف  ،2004/08/14يتضمن إلغاء بعض أحكام املرسوم التشريعي ( 07/94املؤرخ يف
 ،1994/05/18يتعلق بشروط اإلنتاج املعماري وممارسة مهنة املهندس املعماري  ،اجلريدة الرمسية رقم،34الصادرة بتاريخ
، )1994/05/25اجلريدة الرمسية  ،51الصادرة بتاريخ .2004/08/15
 -23القانون رقم  ،12/05املؤرخ يف  ،2005/08/04يتعلق ابملياه ،اجلريدة الرمسية رقم  ،60الصادرة بتاريخ
2005/09/04
 -24القانون رقم  ،15/08املؤرخ يف  ،2008/07/20حيدد قواعد مطابقة البناايت و إمتام إجنازها ،اجلريدة الرمسية رقم ،44
الصادرة بتاريخ .2008/08/03
 -25القانون رقم  ،16/08املؤرخ يف  ،2008/08/03يتعلق ابلتوجيه الفالحي ،اجلريدة الرمسية رقم  ،46الصادرة بتاريخ
.2008/08/10
 -26القانون رقم  ،02/10مؤرخ يف  ،2010 /06/ 29يتضمن املصادقة على املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم ،اجلريدة الرمسية
رقم  ،61املؤرخة يف .2010/10/21
 -27القانون رقم  ،02/11املؤرخ يف،2011/02/17يتعلق حبماية اجملاالت احملمية يف إطار التنمية املستدامة ،اجلريدة الرمسية
رقم  ،13الصادرة بتاريخ 2011/02/28
 -28القانون رقم  ،04/11املؤرخ يف ،2011/02/17املتضمن القواعد اليت تنظم نشاط الرتقية العقارية ،اجلريدة الرمسية رقم
 ،14الصادرة بتاريخ .2011/03/06
 -29القانون رقم ،06/12املؤرخ يف  12يناير  2012يتعلق ابجلمعيات ،اجلريدة الرمسية رقم  02الصادرة بتاريخ  15يناير
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 2-5ال ـ ـ ـم ـراسي ـ ـ ـ ـ ــم:
 -1املرسوم رقم  ،63/76املؤرخ يف  ،1976/03/25يتعلق بتأسيس السجل التجاري اجلريدة الرمسية  ،30املعدل و املتمم
مبوجب املرسوم التنفيذي  ،123/93املؤرخ يف

.1993/05/19

 -2املرسوم التنفيذي رقم ، 176 /91املؤرخ يف  ،1991 /05 /28املتعلق بتحديد كيفيات حتضري شهادة التعمري ورخصة
التجزئة وشهادة التقسيم و رخصة البناء ورخصة اهلرم ،وتسليم ذلك.
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 -3املرسوم التنفيذي رقم  ،177/91املؤرخ يف  ، 1991/05/28احملدد إلجراءات إعداد املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري
واملصادقة عليه وحمتوى الواثئق املتعلقة به،املعدل و املتمم ،الصادر يف ،1991/06/01اجلريدة الرمسية رقم  ،26الصادرة
بتاريخ .1991/06/01
 -4املرسوم التنفيذي رقم  ،178/91املؤرخ يف  ،1991/05/28حيدد إجراءات إعداد خمططات شغل األراضي واملصادقة عليها
وحمتوى الواثئق املتعلقة هبا ،املعدل واملتمـم ،اجلريدة الرمسية رقم  ،26الصادرة بتاريخ .1991/06/01
 -5املرسوم التشريعي رقم ،07/94املؤرخ يف ،1994/05/18يتعلق بشروط اإلنتاج املعماري وممارسة مهنة املهندس
املعماري،املعدل و املتمم ،اجلريدة الرمسية رقم،34الصادرة بتاريخ .1994/05/25
 -6املرسوم التنفيذي رقم ، 115 /2000املؤرخ يف  ،2000 /05 /24حيدد قواعد مسح األراضي الغابية ،اجلريدة الرمسية رقم
، 30الصادرة بتاريخ .2000/05 / 28
 -7املرسوم التنفيذي رقم ، 223/03املؤرخ يف ،2003/10/05املتضمن كيفيات إعداد خمطط محاية املواقع األثرية واملناطق
احملمية التابعة هلا،اجلريدة الرمسية رقم  ،60الصادرة بتاريخ .2003/10/08
 -8املرسوم التنفيذي رقم  ،324/03املؤرخ يف ،2003/10/05املتضمن كيفيات إعداد املخطط الدائم حلفظ واستصالح
القطاعات احملفوظة ،اجلريدة الرمسية رقم  ،60الصادرة بتاريخ .2003/10/08
 -9املرسوم التنفيذي رقم  ،477/03املؤرخ يف  ،2003/12/09حيدد كيفيات إجراءات إعداد املخطط الوطين لتسيري النفاايت
اخلاصة ونشره ومراجعته ،اجلريدة الرمسية رقم  78الصادرة بتاريخ .2003/12/14
 -10املرسوم التنفيذي رقم  ،421/04املؤرخ يف ،2004 /12/20حيدد كيفيات االستشارة املسبقة لإلدارات املكلفة ابلسياحة
والثقافة يف جمال منح البناء داخل مناطق التوسيع السياحي واملواقع السياحية ،اجلريدة الرمسية رقم .83
 -11املرسوم التنفيذي رقم  ، 317/05املؤرخ يف  ، 2005/09/10اجلريدة الرمسية  ،62الصادرة بتاريخ.2005/09/11
يعدل و يتمم املرسوم التنفيذي رقم 177/91
 -12املرسوم التنفيذي رقم  ،318/05املؤرخ يف  ،2005/05/28اجلريدة الرمسية  ،62الصادرة بتاريخ ،2005/09/11
يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي 178/91
 -13املرسوم التنفيذي رقم  ،198/06املؤرخ يف  ،2006/05/31املتضمن ضبط التنظيم املطبق على املؤسسات املصنفة
حلماية البيئة ،اجلريدة الرمسية  ،37الصادرة بتاريخ .2006/06/04
 -14املرسوم التنفيذي  ،325/06املؤرخ يف  ،2006/09/18حيدد قواعد بناء املؤسسات الفندقية وهتيئتها ،اجلريدة الرمسية
رقم  ،58الصادرة بتاريخ .2006 /09 /20
 -15املرسوم التنفيذي رقم  ،86/07املؤرخ يف  ،2007/03/11احملدد لكيفيات إعداد خمطط التهيئة السياحية ملناطق التوسع
و املواقع السياحية  ،اجلريدة الرمسية رقم ، 17الصادرة يف .2007/3/14
 -16املرسوم التنفيذي رقم  ،145/07املؤرخ يف  ،2007/05/19املتعلق بدراسات التأثري يف البيئة ،اجلريدة الرمسية ،34
الصادرة بتاريخ .2007/05/22
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 -17املرسوم التنفيذي رقم  ،205/07املؤرخ يف  ،2007/06/30حيدد كيفيات إجراءات إعداد املخطط البلدي لتسيري
النفاايت املنزلية وما شاهبها ونشره ومراجعته ،اجلريدة الرمسية رقم  ،43الصادرة بتاريخ .2007/07/01
 -18املرسوم التنفيذي رقم ،206/07املؤرخ يف  ،2007/06/30حيدد كيفيات وإجراءات إعداد املخطط البلدي لتسيري
النفاايت املنزلية و ماشاهبها ونشره مراجعته ،اجلريدة الرمسية رقم  ،43الصادرة يف .2007/07/01
 -19املرسوم التنفيذي رقم  ،114/09املؤرخ يف  ،2009/04/07حيدد شروط إعداد خمطط هتيئة الشاطئ وحمتواه و كيفيات
تنفيذه ،اجلريدة الرمسية رقم  ،21الصادرة بتاريخ .2009/04/08
 -20املرسوم التنفيذي رقم  ،307/09املؤرخ يف  ،2009/09/22اجلريدة الرمسية رقم  ،04الصادرة بتاريخ ،2009/09/27
يعدل و يتمم املرسوم التنفيذي رقم176/91
 -21املرسوم التنفيذي رقم  ،01/10املؤرخ يف  ،2010/01/04املتعلق ابملخطط التوجيهي لتهيئة املوارد املائية و املخطط
الوطين للمـ ـاء ،جلريدة الرمسية رقم  ،01الصادرة يف .2010/01/06
 -22املرسوم التنفيذي رقم  ،86/11املؤرخ يف  ،2011/02/21يتضمن تغيري تسمية حضرية التاسيلي الوطنية ،اجلريدة الرمسية
رقم  12الصادرة يف .2011/2/23
 -23املرسوم التنفيذي رقم  ،87/11املؤرخ يف  ،2011 /02/21يتضمن تغيري تسمية حضرية األهقار الوطنية ،اجلريدة الرمسية
رقم  ،12الصادرة يف .2011/2/23
 -24املرسوم التنفيذي رقم  ،166/12املؤرخ يف  ،2012 /04 /15اجلريدة الرمسية  21الصادرة بتاريخ .2012/04/11
 3-5الـ ـ ــقرارات و التعليمات:
 -1القرار الوزاري املشرتك بني وزير الفالحة ووزير السكن ،املؤرخ يف  ،1992 /09 /13واملتعلق حبقوق البناء املطبقة على
األراضي الواقعة خارج املناطق العمرانية للبلدية ،اجلريدة الرمسية ،86 :الصادرة بتاريخ ،1992 /12 /06 :والذي جاء
تطبيقا للمادة  26من املرسوم التنفيذي 175 /91
 -2القرار الوزاري املشرتك  ،املؤرخ يف  ،2006/08/02 :الذي حيدد تشكيلة اللجنة املركزية إلعداد مشروع املخطط التوجيهي
القطاعي للفضاءات الطبيعية و املساحات احملمية و كيفيات عملها ،اجلريدة الرمسية ،71:الصادرة يف .2006/11/12
 -3التعليمة الوزارية رقم  ،85الصادرة بتاريخ ،2013/01/17:تتعلق بتسهيل عمليات عقود التعمري.
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1- P-Y.Cadiou, Le droit de l’urbanisme et les zonage écologiques :naturels,)thèse
doctorat(, université Bretagne Occidental, école doctorale des sciences de mer, juin
2008.
137

4.Sources documentaires
1- MATE , "plan national d’action pour l’environnement et développement- durable
) PNEA-DD"(, janvier 2002.
2- Ministe de l’abitat et de l’urbanisme, Assises Nationales de l’urbanisme, Projet de
glossaire de l’urbanisme, Juin 2011.
5- Dictionnaires
1- Le petit larousse illustré, paris,2009.
2- P.Perlin,F.Choay , dictionnaire de urbanisme et de l’aménagement, 1ère édition
Quardige,Paris,2005.
3- Oxford Advanced learners dictionary, international student’s edition,7th edition.

 مواقع األنرتنت:اثلثا
، جملة شهرية الكرتونية، جملة الفقه والقانون،" رخصة اهلدم والبناء: "منازعات التعمري يف القانون اجلزائري، عمار بوضياف-1
.2014/02/02 :  اتريخ االطالع.3ص،  اململكة املغربية،2013  جانفي،01 العدد
[https://sites.google.com/site/marocsitta/-888/mnazataltmyrfyalqanwnaljzayryrkhstealbnawalhdmalastadhaldktwrmarbwdyafryysalmjlsallmyjamtetbste].
2- Jean-luc pissaloux, « la démocratie participative dans le domaine environnementales,
revue Français d’administration publique,n°137-138,E.N.A,Paris,
2011/1,P 127 » en ligne : [www.cairn.info/revue-Français-d’administration-puplique
-2011-1-page-123.html, consulter le 20/06/2014].
3- Malika Kami, « protection du littoral en Algérie : législation et instrument : le cas des
commune littorales d’Oran, études caribéennes », [ en ligne] ,20 décembre 2011,mise
en ligne le 01juillet 2013,consulté le 4 décembre 2013. [URL :http etudecaribéennes
. revues . org ]

138

الـ ـمـل ـ ـحــق

ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـهــرس
الصفحة

املوضوع

املـقـدم ـ ـ ـة 01 ......... ..........................................................................................
الفصل األول :املخططات البيئية…06………………..……….....………..…...………..
متهيد الفصل األول 07............. ..... ...........................................................................
املبحث األول :املخططات البيئية العامة  :وقاية غري مب ـ ـ ـ ـاشرة للبيئة08…………….…...…….……… .
املطلب األول :مفاهيم أساسية تتعلق مبوضوع الدراسة11 .......................................... .. . ............
الفرع األول :مفاهيم أساسية حول البيئـ ـ ـ ـ ـ ـة ،التعمري و التخطيط البيئي11 ...........................................
أوال  :تعريف البيئة 11 ................................. .............. ......................................
 -1التعريف اللغوي11........ ...................... ............. .............. ..........................
 -2التعريف االصطالحي 09...... ................ ........................................................
 -3التعريف القانوين12 ........ ..... .............. ................. .............. .............. .......
اثنيا :تعريف التعمري10 ........................ ..................... ........................................
اثلثا  :مفهوم التخطيط البيئي 11............................ .............. .............. ..................
 -1تعريف التخطيط11 ............ .................. .................. .............. ...................
 -2مبادئ و أسس التخطيط البيئي12 ................................................. .............. .....
الفرع الثاين  :البعد البيئي يف ظل التنمية العمرانية  :حنو تنمية عمرانية مستدامة16.....................................
أوال :ضرورة تفعيل العنصر البيئي يف التنمية العمرانية 16. ........................................................
 -1حتمية إدماج البعد البيئي يف قوانني العمران16 ............................................................
 -2تكريس مبدأ اإلدماج البيئي17 ..........................................................................
اثنيا  :حنو تنمية عمرانية مستدامة19 ..........................................................................
 -1االستدامة يف العمران 19 ...............................................................................
 -2التنمية العمرانية املستدامة20....................................... .....................................
املطلب الثاين :البعد البيئي ملخططات التهيئة العمرانية 22........................................ ..................
الفرع األول  :البعد البيئي املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري 23 .................................................
أوال  :مفهوم املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري23......................................... ...................
 -1تعريف املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري23 ...........................................................
 -2أهداف املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري23............................................................
اثنيا :إجراءات إعداد املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري24 ......................................................
146

الفرع الثاين :البعد البيئي خمطط شغل األراضي26 .................................................................
أوال  :مفهوم خمطط شغل األراضي 26.........................................................................
 -1تعريف خمطط شغل األراضي26...........................................................................
 -2حمتوى خمطط شغل األراضي27........................................................... ................
اثنيا :إجراءات إعداد خمطط شغل األراضي27...................................................................
الفرع الثالث  :البيئة يف ظل خمططات التهيئة و التعمري 32........................................................ .
املطلب الثالث  :خمططات التهيئة اإلقليمية من منظور بيئي 33.................................................. ....
الفرع األول :املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم 33...................................................................
أوال :مفهوم املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم 34...................................................................
 -1تعريف املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم 34..................................................................
 -2األهداف البيئية املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم34...........................................................
اثنيا  :الرهاانت البيئية و اخلطوط التوجيهية املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم36........................................
 -1الرهاانت البيئية للمخطط الوطين لتهيئة اإلقليم40......................................................... .
 -2اخلطوط التوجيهية املخطط الوطين لتهيئة اإلقليمية41........................................................
الفرع الثاين  :خمططات التهيئة اإلقليمية اجلهوية38.................................................................
أوال :املخطط اجلهوي لتهيئة اإلقليم 39.........................................................................
 -1تعريف املخطط اجلهوي لتهيئة اإلقليم 39.................................................................
 -2إعداد املخطط اجلهوي لتهيئة اإلقليم39...................................................................
اثنيا :خمطط هتيئة اإلقليم الوالئي

40........................................................................

املبحث الثاين :املخططات البيئية املتخصصة  ،وقاية مباشرة للبيئة41…...........…………….….…… .
املطلب األول :املخططات البيئية القطاعية و النوعية :وقاية جزئية للبيئة 41.............................................
الفرع األول :املخططات القطاعية :خمططات بيئية لوقاية العناصر الطبيعية41.........................................
أوال  :املخططات البيئية املتعلقة بقطاع املياه41..................................................................
 -1املخطط التوجيهي لتهيئة املوارد املائية41.....................................................................
 -2املخطط الوطين للماء42...................................................................................
اثنيا  :خمططات قطاع إدارة و تسيري النفاايت 42................................................................
 -1املخطط الوطين لتسيري النفاايت اخلاصة 43................................................................
 -2املخطط البلدي لتسيري النفاايت املنزلية و ما شاهبها44......................................................
الفرع الثاين  :املخططات النـ ــوعية ،خمططات بيئية لوقاية املناطق احلساسة 44....................................... .
147

أوال  :خمططات هتيئة املناطق السياحية 44......................................................................
-1مفهوم التخطيط السياحي 44............................................................................
 -2أنواع خمططات التهيئة السياحية46 ......................................................................
اثنيا  :خمططات هتيئة منطقة الساحل 47.......................................................................
 -1املخطط التوجيهي لتهيئة الساحل 47....................................................................
 -2خمطط هتيئة الشاطئ47.......................... .....................................................
 -3خمططات التدخل املستعجلة 49. ....................... ................................................
اثلثا  :دور املخططات النوعية يف القطاع الفالحي50 ............................................................
 -1تعريف األراضي الفالحية 50 ..........................................................................
 -2دور املخططات النوعية يف القطاع الفالحي50 ..........................................................
رابعا  :املخططات اخلاصة ابملساحات و املواقع احملمية الطبيعية و الثقافية 51.......................................
 -1املفهوم القانوين ملساحات و املواقع احملمية الطبيعية و الثقافية 51 ..........................................
 -2املخططات التوجيهية اخلاصة ابملساحات و املواقع احملمية الثقافية و الطبيعية 53.............................
 -3املخططات اخلاصة حبماية املساحات و املواقع احملمية الثقافية 54 .... .....................................
املطلب الثاين  :املخططات البيئية الشمولية  :وقاية حديثة للبيئة56................................................. .
الفرع األول :املخططات البيئية الشمولية املركزية56.................................................................
أوال  :املخطط الوطين لألعمال من أجل البيئة 56...............................................................
اثنيا  :خمطط العمل الوطين من أجل البيئة و التنمية املستدامة 57.................................................
 -1تعريف خمطط العمل الوطين من أجل البيئة و التنمية املستدامة 57.........................................
 -2األهداف االسرتاتيجية ملخطط العمل الوطين من أجل البيئة و التنمية املستدامة57 ...........................
الفرع الثاين :املخططات البيئية الشمولية احمللية59................................................................ .
أوال  :امليثاق البلدي حول البيئة و التنمية املستدامة (59.........................................)2001-2004
اثنيا  :خطة العمل من أجل البيئة و التنمية املستدامة65 .........................................................
اثلثا  :الطبيعة القانونية للمخطات البيئية احمللية 60...............................................................
الفصل الثاين :الوسائل القانونية للضبط اإلداري البيئي يف جمال العمران61 .………….…….………… :
متهيد الفصل الثاين62 ........... .... ..............................................................................
املبحث األول :احلماية الوقائية للبيئة من خالل الرخـ ـ ـ ـص العمرانية63……….…….………………....
املطلب األول :احلماية الوقائية للبيئة من خالل رخصة البناء63........................................................
الفرع األول :اإلطار النظري لرخصة البناء63.............................. .......................................
148

أوال :مفهوم رخصة البناء64 .............. ...................................................................
 -1تعريف رخصة البناء64 ................... ........ ....................................... .. ........ :
 -2الطبيعة القانونية لرخصة البناء65 ...... ........................ ....................................... :
اثنيا :نطاق تطبيق رخصة البناء66...... ................... ............. ....................................
 -1النطاق املوضوعي لرخصة البناء66....................... ........ ..................................... :
 -2النطاق املكاين لرخصة البناء68........................ ........ ....................................... :
اثلثا :إجراءات احلصول على رخصة البناء69........................ ......................................... :
 -1تقدمي طلب رخصة البناء69........................ ........ ..... .....................................
 -2دراسة طلب رخصة البناء72........................ ........ .... ......................................
 -3البت يف طلب رخص البناء72......... ........ ........ ........ ... ..................................
الفرع الثاين  :الدور الوقائي البيئي لرخصة البناء74.......... ............................. . ..................... :
أوال :الضوابط البيئة املتعلقة ابلبناء74....... ......... ........ ........ ..... ............................... :
 -1القواعد العامة املتعلقة مبظهر البناايت74 ......... ........ ........ ........... ........................ :
 -2القواعد املتعلقة مبقتضيات الصحة العمومية يف املباين75........ ................................ ........ :
اثنيا :الضوابط البيئة املتعلقة مبوقع البناء 76... ........ ......... ........ .......... ..........................
 -1مناطق التوسيع السياحي واملناطق السياحية77........ ................................. ................ :
 -2املناطق الساحلية77........ .......………….… ...... .. ........ ........................... :
 -3املساحات واملواقع احملمية 78....... ........ ........ ........... ..... .............................. :
 -4األراضي الفالحية واألراضي ذات الوجهة الفالحية85........ ........ .......................... ....... :
 -5األراضي الغابية87… ........................ ........ ......... .. ................................ :
اثلثا :الدراسات البيئية املسبقة81 ........ ........ ........ ....................... ........................ :
 -1دراسة التأثري على البيئة81……………. ........ .................................... ........... :
 -2مذكرة خاصة ابملباين الصناعية82............. ........ ........ ........... ........................... :
املطلب الثاين :احلماية الوقائية للبيئة من خالل رخصيت التجزئة و اهلدم…………83 .............……..…….
الفرع األول :احلماية الوقائية للبيئة من خالل رخصة التجزئة83 ........ ............................................
أوال :مفـ ـهـ ــوم رخصة الت ــجزئـ ــة 83........ ........ ........ ................ ..................................
 -1تعري ــف رخصة الت ــجزئ ـ ــة83........ ........ ........ ............. .................................... :
 -2نطاق تطبيق رخصة التجزئة84........ ........ ........ ........ ...................................... :
 -3إجراءات إصدار رخصة التجزئة84........ ........ ....... ........ .....................................
149

اثنيا :الدور البيئي لرخصة التجزئة88 ...... ........ ........ ......... ........................................
الفرع الثاين :احلماية الوقائية للبيئة من خالل رخصة اهلدم89 ...... ........ .......................................
أوال :الدور البيئي لرخصة اهلدم89 ...... ........ ........ ........... ..... .................................
 -1مفهوم رخصة اهلدم89....... ........ ........ ................. ..................................... :
 -2إجراءات تسليم رخصة اهلدم 90....... ........ ........ ......... .................. ..................
اثنيا :دور رخصة اهلدم يف محاية البيئة92....... ........ ........ ......... ....................................
املبحث الثاين :الضماانت القانونية للضبط اإلداري البيئي يف جمال العمران 93………….……….… ..
املطلب األول :التقنيات القانونية للضبط اإلداري البيئي93 ...... ........ ...........................................
الفرع األول :أسلوب احلظر ،اإللزام93 ...... ...........……… ........ ....................................
أوال :أسلـ ــوب احلظ ـ ـ ــر93 .............................. ........ .......... ..................................
 -1احلظر املطلق 93.............................. ................... ............ ........................
 -2احلظر النسيب 94................................... ....................................................
اثنيا :أسلوب اإللزام 95…………............… ........ . .......... ..................................
 -1تعريف أسلوب اإللزام95....................... .........................................................
 -2تطبيقات أسلوب اإللزام95 ............. ........ ..... .................................................
الفرع الثاين :الدراسات التقنية البيئية  :وسيلة قانونية لتدعيم اجلانب الوقائي97 . .....................................
أوال :ماهية دراسة مدى التأثري على البيئة97....... ........ ........ ...........................................
 -1مفهوم دراسة مدى التأثري على البيئة………97………….......………………………...
 -2مراحل إعداد دراسة مدى التأثري على البيئة………99…………....……………………...
اثنيا :دور دراسة مدى التأثري على البيئة يف الوقاية من خماطر التعمري100…… ……………………….:
-1دراسة مدى التأثري على البيئة أداة أساسية يف املخططات والرخص العمرانية100 …………………….
 -2تفعيل دور دراسة مدى التأثري على البيئة102… …..………………….......... …………:
املطلب الثاين :وقاية البيئة من خماطر التعمري يف إطار اجملتمع املدين……104 ………...………………….
الفرع األول :دور اجلمعيات البيئية يف وقاية البيئة من خماطر التعمري……104…...……………….……..
أوال  :مشاركة اجلمعيات البيئية يف صنع القرارات البيئية يف صنع القرارات البيئية يف اجملال العمراين ……104…....
 -1احلق يف احلصول على املعلومات البيئية105 ……………………………..……………...
 -2حدود احلق يف احلصول على املعلومات البيئية… ……………………………………109
اثنيا  :الوسائل القانونية لتجسيد املشاركة يف صياغة القرارات البيئية…111. ……...….……………….
 -1االستشارة :وسيلة قانونية إلدماج البعد البيئي يف القرارات العمرانية……111…....….…………….
150

 -2التحقيق العمومي :وسيلة قانونية لتسيري الشؤون البيئية…115...…………..………………….
الفرع الثاين :تفعيل الدور البيئي للمجتمع املدين يف اجملال العمراين ……………117……...….….…….
أوال :معوقات العمل البيئي اجلمعوي يف اجملال العمراين…118........….…….…………….……….
 -1الـمعوقات اخلـارجية………………………118…..…… ..……………………....
 -2املعوقات الداخلية………………120..……………….………….….................
اثنيا :اآلليات القانونية لتفعيل العمل اجلمعوي البيئي يف اجملال العمراين…………………121....……….
 -1اآلليات القانونية والسياسية…121….…...….......................................................
 -2اآلليات االقتصـ ـ ـاديـ ـ ـ ـة………122…………….………........…………………….
 -3اآلليات الث ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـافيـ ـة……………………………123…………...………….......
خ ـ ـ ـات ـ ـ ـمة 124……………………………………………………………….……….
قائمة املراجع127 …………………………………………………………….………..
الـ ــملحق139…………………………….………… …………………….……...... .
الفهرس …146………………………………………………….………….………...

151

:امللخــص
 فأي انعكاسات يف، فإن وقايتها تعترب مطلبا هـامـا يف التنمية العمرانية، إذا كانت محاية البيئة هي أساس كل تنمية اقتصادية و اجتماعية
 لذلك، كما أهنا تعيق الفرص املتاحة لتحقيق التنمية العمرانية املستدامة،قطاع التعمري تؤثر سلبا على التوازانت البيئية وتتسبب يف حدوث أضرار هبا
. البد من العمل على توفري الوسائل القانونية الالزمة لتحقيق احلماية الوقائية للبيئة من خماطر التعمري
و يف هذا اإلطار تؤدي املخططات البيئية مبختلف أنواعها دورا هاما يف التحكم و التنظيم املسبق لألنشطة العمرانية املزمع إنشاؤها و تقدمي
 يف حني تؤدي وسائل الضبط اإلداري البيئي، ابعتبارها واثئق مرجعية، مبا يتوافق مع متطلبات محاية البيئة،التوجيهات الالزمة و احللول املستقبلية
،يف جمال التعمري دورا تكميليا من خالل ممارستها للرقابة املسبقة على األنشطة العمرانية الفردية و التحكم فيها وفق توجيهات املخططات البيئية
. أو يف إطار اجملتمع املدين البيئي، اليت تتمثل بشكل أساسي يف الرخص العمرانية، سواءا تعلق األمر ابلوسائل اليت متتلكها السلطات اإلدارية
.  احلماية الوقائية،  الرخص العمرانية،  املخططات البيئية،  البيئة و التعمري: الكلمات املفتاحية
Résumé:
Si la protection de l'environnement est la base de tout développement économique et social, car sa
protection demeure une importante condition du développement urbain, les leurs conséquences sur le secteur
de la l’urbain affectent négativement l'équilibre de l'environnement et causent des dommages, ils entravent
aussi des opportunités pour un développement urbain durable, donc il doit être travailler pour fournir les
instruments juridiques nécessaire pour la protection préventive de l'environnement contre les risques urbains.
Dans ce contexte, les plans environnementaux de toutes sortes, jouent un rôle important à contrôler et
réglementer préalable les activités l'urbains qui sera mis en place ,et planifié et fournissent les orientations
nécessaires et les solutions futures, compatible avec les exigences de protection de l'environnement, comme des
documents de référence, tandis que, les instruments juridiques de police administratif environnemental dans le
domaine d’urbanisme, jouent un rôle complémentaire par l'exercice de contrôle préalable sur les activités
urbains individuels et contrôlé conformément aux directives des plans environnementaux, se il se agit de les
instruments possédés par les autorités administratives, qui sont principalement dans les permis urbaines, ou dans
le cadre de la société civile l'environnemental.
Mots-clés: Environnement et l’urbanisme, les plans environnementaux, Permis urbaines, protection
préventive.

