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 :  مقدمة
من املواضيع اليت  أصبح و ،ابهتمام متزايد ة من القرن العشريناألخري خالل السنوات  التعمريحضي موضوع البيئة و 

تعرض هلا البيئة تاليت  الناجتة عن التنمية العمرانية ضراراأل تزايد خاصة يف ظل ،الدويلحتتل الصدارة ضمن اهتمامات اجملتمع 
 .القادمة األجيال اضأيتشمل   إمناو  ليس يف احلاضر فقط  ،اإلنساناملتفاقمة اليت هتدد حياة  و ةالالحمدودوانعكاساهتا 

 

القضااي املصريية من قبيل التنمية مبختلف  أنكون   ،كان االهتمام حبماية البيئية جمرد ترف فكري  ،وقت قريب ىلإف
عامل لبسبب ما شهده ا ،اجملتمع الدويلموضوع محاية البيئة حمور اهتمام  حأصبتغري و  األولوايتسلم  نأتل الصدارة، غري صورها حت

   .ابلتوازن البيئي اإلخالل ىلإ أدتجسيمة  أضراريف  تمن كوارث بيئية و ظواهر طبيعية تسبب
 

يف ظل اجتاه العامل  السيما  ،و يف هذا اإلطار، يشار إىل التنمية العمرانية على أهنا من أبرز اجملاالت التنموية هتديدا للبيئة
 ثرياأت أكثرهاالبشرية و التحدايت  أهمحد أ أحجامهاشكل املناطق احلضرية على اختالف حنو التحضر خبطى متسارعة، حيث ت  

 ،احلياة أمناطالتغيري السريع يف  إىل إضافة ،استمراريتها على املوارد الطبيعية أو نشائهاإفهي تعتمد سواءا يف  ،البيئة الطبيعية ىعل
وما  ،املدينة إىلمع اقرتان ذلك ابرتفاع كبري يف معدالت اهلجرة الداخلية من الريف  ،سبوق للقيم االستهالكيةاملغري  واالنتشار

  .تدهور البنية التحتية وارتفاع االختناقات املرورية إىل إضافةعلى حساب املناطق البيئية،   يتسبب ذلك يف انتشار التعمري العشوائي
بوضوح يف خمتلف  القوانني واألنظمة  اقتصادي واجتماعي ألي دولة، يتجلى ،مطلب سياسي تعتربلعمرانية التنمية اف

عقد من تطورها و حت د من رتبه التلوث العمراين من آاثر سلبية ت  السياسية، إال أنه ال ينبغي أن تكون على حساب البيئة، نظرا ملا ي  
عن عمليات التحضر السريع والطلب  األوىلهي انجتة ابلدرجة  ،يف اجملال العمراين التهديدات البيئيةمعظم  ، حيث أنأهدافها

يف ظهور  ةنتيجة املسامه ،سلبا على جودة احلياة أتثريها إىل إضافة ،املخلفات العمرانية إنتاجوارد الطبيعية و على املالعمراين املستمر 
  .طق احلضريةالقاطين املناالقتصادية والصحية ،العديد من املشكالت االجتماعية

 

م أن املبدأ السائد هو حق اإلنسان يف تلبية خمتلف حاجاته من العمران، و هو حق متفرع عن حق امللكية ــــــرغــــــــف
العقارية وما ختول لصاحبها من سلطات )استغالل، استعمال، تصرف( ابلوجه الذي حيقق مصاحله، إال أن التسليم هبذا املبدأ 

طلقة يؤدي ابلفرد إىل إشباع حاجاته دون أي اهتمام ابلبيئة، مما يؤدي إىل التأثري على التمتع ابحلق يف العيش يف بيئة بصفة م
 صحية وسليمة . 

زا ـــــــــمل حيــــــــكم أن العمران البد أن يشــــالقة اليت جتمع بني محاية البيئة والتنمية العمرانية هي عالقة تصادمية حبــــــــــــفالع
مما يتطلب األمر تدخل التشريعات البيئية والعمرانية لتضمن حتقيق توازن حقيقي يكفل  من الوجود الذي يعترب جزء من البيئة،

 ما على اآلخر.ــــــــــــر أحدهــــــــــــــــــممارسة احلقني دون أتثي
 

احلياة بعد  أمناطفقد عرفت بيئتها تدهورا كبريا بسبب التغيري السريع يف  ،مستقلة حديثادولة اجلزائر  أنار ــــــــــــــوابعتب
سلبية على البيئة، الناجتة بشكل  اثرآوما صاحب ذلك من  ،االستقالل، وتزايد حركة التعمري العشوائي خاصة يف فرتة السبعينيات

       بسبب عودة املهاجرين  ،من االستقالل وىلاألسنة  العشرينعن موجات اهلجرة اليت عرفتها املدن اجلزائرية خالل  أساسي
يف تسيري  أزماتمما تسبب يف ظهور  ،الفالحية و املناطق الزراعية األراضيعلى حساب  من اخلارج ونزوح سكان الريف

 .غري الشرعيةارتفاع الكثافة البنائية و ىن التحتية، تدهور الب  و ظهر اجلمايل للمدن املتشويه  و ،احلضرية الفضاءات الريفية و
ب باليت تفاقمت بس ،التعمري املتسارع يف تزايد الضغوطات على البيئة احلضرية كما تسبب النمو الدميغرايف السريع و  

    خاصة  ،كبريةبيئية   أضراربتوازن تسيري املدن وتسبب يف  ا أدى إىل اإلخاللــــــــــــــــ، ماملفاجئ  الريفي اهلائل و للنزوحاملوجة اجلديدة 
 ا بعد.ــــــــلت كلياملشاكل السابقة مل تكن قد ح   أن و
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 ،من خالل ترسانة من القوانني تنظيمه التحكم يف حركة التعمري املتسارع و إىلسعى املشرع اجلزائري  ،هذا الوضعأمام  و
  .ابلبيئةدون اإلضرار  ،حاجاته من العمران ةيف تلبي ردمما يضمن حتقيق تنمية عمرانية تكفل حق الف

الل تدخل اإلدارة ـمن خ جسد إالا ـيت ال مما الشك فيه، أن حتقيق التنمية العمرانية  وفقا ملتطلبات محاية البيئة، و
اتسع  و ،حيث تطور النشاط اإلداري  بتطور واجبات الدولة ،أو الضبطي يـاملرفقا ـما يف ظل نشاطهـالسي ،ا املختلفةـبوسائله

خاصة يف ظل ارتقاء مفهوم محاية البيئة وتكريس مفهوم التنمية املستدامة  ،واحلاجات العامة ابتساع نشاطها العموميمفهوم النظام 
   .يف خمتلف جماالت التنمية

 

ل ابلنظام العمومي بعناصره فقد تطور جمال الضبط اإلداري من املفهوم الذي يهدف إىل منع كل ما خي ،وابلنتيجة
إىل املفهوم القائم على حتقيق أهداف جديدة تتعلق برفاهية اإلنسان  ،العمومي، الصحة العمومي، السكينة العمومية ألمنا ،الثالث

رونق وتناسق املدن وتطويرها عمرانيا بشكل سليم، وال يتم ذلك إال من خالل توفري  احملافظة على مجال و وحتقيق جودة احلياة  و
 ؛صبحت متثل حاجة من احلاجات األساسية لإلنسان ينبغي على املرافق العامة السهر على تلبيتهااليت أ النظيفة،  البيئة الصحية و

مجيلة  ، بل أصبحت احلاجة إىل بيئة نظيفةحسب و فلم تعد تقتصر وظيفة املرافق العامة على إشباع احلاجات األساسية اليومية
 من قبل. متداولة  يدة مل تكنمطلب جوهري يتطلب حتقيقه التطرق إىل جماالت جد  ،ومتوازنة

 

بني  ويف خضم هذه التحوالت، كرس املشرع اجلزائري الوسائل القانونية  الكفيلة بوقاية البيئة مبا حيقق التوازن بينها و
ر البيئية حيث تلعب هذه الوسائل دورا أكثر جناعة وفاعلية، نظرا ملا توفره من رقابة سابقة حتول دون وقوع األضرا التنمية العمرانية،

هذا ما جيعل من النهج الوقائي القائم على أساس  اليت يتعذر يف معظم احلاالت تداركها مستقبال،و و الناجتة عن النشاط العمراين،
احملافظة عليها من النهج القائم على أساس  فاعلية يف محاية البيئة و و    مسبق واستشراف األخطار البيئية أكثر وجاهةـط الالتحوا 

   .أو التخفيف من آاثرها معاجلة األضرار البيئية بعد وقوعها 
 

 أهمحد أالذي ميثل  ،ها التخطيط البيئيـــــــــــــــــالوقائي، يف مقدمت األسلوبعليها  يرتكز تنوعت الوسائل القانونية اليت
الذي يتمثل يف جمموع القواعد املرنة ذات الطابع التصوري اليت ، نشاطات املرفق العمومي اخلاصة حبماية البيئة من خماطر التعمري

ة ــــــــــدات البيئيــــــــــــاسي على التوقع والتنبؤ ابملخاطر والتهديـــــــــــحتدد التوجيهات العامة للسياسة البيئية، حيث يركز وبشكل أس
ا على ــــــع لزامـــــــــث يقــــــــــيف الوقت احلاضر أو مستقبال، حي تظهر أن اليت ميكن ،لف صورهاـــــــــــــــالعمرانية مبخت األنشطةاجتةعن ــــــــــــــــــــالن

ورة ــــــــة بصــــــــونيــــــــــــانــــــــــــالق شخاصلألاحلاجات العمرانية  إشباعبشكل يضمن  إعدادهاتراعي االنشغاالت البيئية عند  نأ اإلدارة
  .نهاــــــــــــــحتسي أيضاضمان محايتها واحملافظة عليها و  إىلتسعى بل  ،ابلبيئة اإلضرارمستمرة دون 

 

تعمل من خالهلا السلطات  ؛الضبط اإلداري يف اجملال العمراين  ةالقانونية ملمارس أيضا الوسائل املشرع   كما كرس 
أيضا محاية  العمرانية العامة و املصلحة مبا يضمن حتقيق ،اإلدارية على ضبط وتقييد حرايت األفراد يف ممارسة األنشطة العمرانية

  .ابعتبار أن الضبط اإلداري ميتاز ابلطبيعة الوقائية اليت حتول دون وقوع األضرار البيئية ،البيئة
 

  ،بشكل انفرادي إمامحايتها  البيئة و إدارة ،مبوجب هذه الوسيلة ذات الطبيعة الوقائية اإلدارية حيث حتتكر السلطات
أسلويب احلظر و اإللزام، وأيضا  اليت تتمثل يف كل من الرخص والشهادات العمرانية،  اإلداريةمن خالل الوسائل القانونية 

اجملال  من خالل تكريس الوسائل القانونية اليت تضمن مسامهة خمتلف الفاعلني يف يتتشاركا أو بشكل ،الدراسات التقنية القانونية
ئة ــــــــــائية للبيـــــــــــــــــيف جتسيد احلماية الوق أساسيالسيما اجلمعيات البيئية ابعتبارها فاعل  ،كاجملتمع املدين مبختلف مؤسساته  ،البيئي

نشطة العمرانية على دمج االعتبارات البيئية يف خمتلف األ ائل القانونيةـــــــــــــــــهذه الوس من خالل تساهم من خماطر التعمري، حيث
 وفقا للمعايري البيئية .األنشطة العمرانية قها يف الرقابة و تقومي ما يضمن ممارسة حـب
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 أمهية املوضوع :   
، حيث خصت بتشريعات العاملية ةحمل اهتمام املنظومة القانوني أصبحتمن املواضيع اليت  التعمري يعترب موضوع البيئة و

 االجتاهمتناقضني، يبدوان  اجتاهنيجيمع بني موضوع  فهوهلا انعكاس على سياسات كثري من دول العامل منها اجلزائر،   كثريةدولية  
يهدف اجملال البيئي إىل محاية بينما املوارد الطبيعية  و املوارد البيئية،  استهالك  على التعمري يرتكزحيث  ،البيئي االجتاه العمراين و

 .البيئة و منع اإلضرار هبا
 

يف تلبية  اإلنسانسن جمموعة من القوانني اليت تكفل حق  ،مستدامةيف سعيه لتحقيق هتيئة عمرانية  فاملشرع اجلزائري و 
  .البيئية من خالل التشريعات حلق يف بيئة صحية و نظيفةاب التمتع ضمننه يف املقابل أغري ،خمتلف حاجاته من العمران
البيئي القانون اليت مل تعد تقتصر على  ،من خالل تنظيم احلركة العمرانية وفقا ملقتضيات محاية البيئة إالوال يتحقق ذلك 

احملافظة عليها  و على محاية البيئة تعمل  قانونية ما يتضمنه من وسائل إطارلزم يف التشريع العمراين م   أصبحبل  ،فحسب
   . غري القانوينخاصة يف ظل تزايد حركة التوسع العمراين و البناء  ،وحتسينها

يف اجلزاءات    تتمثل ،عالجية املشرع اجلزائري صبغ الوسائل القانونية حلماية البيئة بطابع ازدواجي وقائية و أنفرغم 
 ةالبيئية الناجت ضراراألتوفره من رقابة سابقة حتول دون وقوع  امـنظرا ل ،جناعة فعالية و أكثرعترب اجلانب الوقائي ي   أن إال، لفةاملخت

الوسائل القانونية الوقائية  إبرازالدراسة يف   أمهية تظهريتعذر يف معظم احلاالت تداركها مستقبال، وهنا  ، اليتعن النشاط العمراين
 .اجملال البيئي و ينال العمرااجملالنصوص القانونية يف ظل  إىلوحتديد دورها يف جتسيد احلماية الوقائية للبيئة استنادا 

 

 ،اآلليات القانونيةدون الوقائية  قتصر على الوسائل القانونية يذلك البد من حتديد جمال الدراسة الذي سوف  قيقو لتح
أيضا الوسائل و ، الوسائل القانونية اإلصالحية أو الردعية،مثل اهليئات اإلدارية ملؤسساتيةااآلليات و هبذا خترج من نطاق الدراسة 

أكثر مما التهديدات البيئية خماطر كوهنا هتدف إىل محاية العمران من   ،القانونية املكرسة لوقاية العمران من خماطر الكوارث الطبيعية
 محاية البيئة من خماطر التعمري . هتدف إىل

 

، ابعتباره  ميثل النشاط املرفقي التنظيمي من خماطر التعمري وقائيةوسيلة قانونية  كحبيث يتم التطرق إىل التخطيط البيئي   
وقاية البيئة  لإلدارة اليت تسعى من خالله إىل تنظيم النشاط العمراين جملموعة من األفراد مبا يكفل  تلبية احلاجات األساسية و

 الشهادات العمرانية  و الرخص من خالل التطرق إىل  داري البيئي يف جمال العمران،الضبط اإل إىلوحتسينها، كما يتم التطرق 
اجملتمع املدين  و دور التقنيات القانونية ظهار دورإىل إضافة إ، شخصالكفيلة بوقاية البيئة من خماطر التعمري الناتج عن نشاط كل 

 .اليت تشكل ضماانت قانونية للضبط اإلداري البيئي  نشطة العمرانية يف ممارسة حقه الرقايب على األ
 

 املوضوع : اختيارأسباب 
 :  من أسباب اختيار موضوع الدراسة نذكر 

 اهلندسة املدنية، اهلندسة املعمارية، البناء والتعمري، التقنيات  ،خمتلفة موضوع الدراسة يعترب نقطة التقاء بني اختصاصات
معاجلته من الناحية   أن إالتداول بني  دراسات خمتلفة من زوااي خمتلفة، م....، مما جعله موضوع االجتماع.احلضرية، علم 

        املواضيع أهمعترب من ي ،عادهابأالبيئة وجعلها حمور الدراسة وليس بعدا من  وقاية ىالقانونية البحتة مع الرتكيز عل
 .تفرض وجودها خاصة يف ظل تزايد االنتهاكات اليت تتعرض هلا البيئة بسبب السياسات العمرانية املتبعة  أصبحتاليت 

 لسياسة الرتقيع  اإلداريةالسلطات  إتباعخاصة يف ظل  ،انتشار االنتهاكات العمرانية بشكل رهيب دون مراعاة البيئة
 األراضيخاصة  ،البيئية األوساطلو على حساب  و األخريةالسكن اليت تفاقمت يف السنوات  أزمةللقضاء على 

 محايتها. يكفلالقانوين الذي  اإلطارلغاابت ابلرغم من وجود االزراعية و  ،الفالحية
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  أساسيبشكل  اليت أصبحت ترتكز التنمية العمرانيةمعرفة مدى التزام املشرع اجلزائري ابلتوجهات العاملية يف جمال      
 .إبراز دوره يف محايتها من خالل تنظيم عملية التهيئة والتعمري وفقا ملقتضات محاية البيئة على ضرورة  محاية البيئة و

 

 ات : ــالصعوب
  تناولته يف التشريع اجلزائري، انهيك  حا يف الدراسات اليتيعرف ش   يزال، حيث ال نوعا ما امحاية البيئة يعترب حديثموضوع

دون اجلمع بني املوضوعني  العمرانيةيئة تهال إما والبيئة  محاية إمامعظم الدراسات تناولت ف ،عن الدراسة يف اجملال العمراين
  .الناحية القانونية رغم توفر النصوص القانونية اليت تنظم ذلك نم

 القانون  أو اإلدارييف القانون  سواء اإلصالحية و تناولت اجلوانب العالجيةعلق حبماية البيئة تت معظم الدراسات اليت
فاعلية نظرا لتوافقه  و أمهية األكثر ألنههو اجلدير ابلدراسة  األخري هذا  أنرغم  ،دون الرتكيز على اجلانب الوقائي ،اجلنائي

 . اإلصالح إىل أكثر منهاالوقاية  إىلاليت حتتاج البيئة  طبيعةمع 

  تشابه  إيل إضافة ،يف التشريع اجلزائري البيئي من الناحية القانونية مجعت بني اجملال العمراين وقلة املراجع املتخصصة اليت
 .قليلة يف الكيفو  مما جعل املراجع يف الكم متوفرة  ،حمتوى الدراسات اليت تناولت املوضوع

 يف اجملال البيئي أواملتناثرة سواء يف اجملال العمراين  املتشعبة و  النصوص القانونية  كثرة.  

 الدراسة : أدبيات
من قبل الباحثني على اختالف حضيت بكثري من االهتمام  اليت، من املواضيع اهلامة واحلديثة التعمري يعترب موضوع البيئة و        

 : نذكرالدراسات   بني هذه منو  ،ختصصاهتم
  ظل  التشريع اجلزائري" للباحثة سايح زكية، تطرقت إىل خمتلف اآلليات القانونية املكرسة حلماية كتاب "محاية البيئة يف

 البيئة يف القانون اجلزائري بداية من ابآلليات الوقائية مث اآلليات العالجية من خالل إبراز دور اهليئات اإلدارية املركزية
اجلزاءات املرتتبة على خمالفة اإلجراءات اإلدارية  ارية املستعملة يف ذلك وواحمللية يف محاية البيئة، إضافة إىل الوسائل اإلد

 البيئة.  الكفيلة  حبماية

 ،"الدراسة تناولت  رسالة دكتوراء للطالب جماجي منصور بعنوان "رخصة البناء كأداة حلماية البيئة يف التشريع اجلزائري
 اخلاص ابلتعمري مبا يضمن محاية البيئة و احملافظة عليها.رخصة البناء كوسيلة قانونية ملمارسة الضبط اإلداري 

 دكتور بناصر يوسف بعنوان "رخصة البناء و محاية البيئة ".لمقالة ل 
 

 املنهج املتبع : 
ابلنظر إىل طبيعة املوضوع، و بغية الوصول إىل حتقيق أهداف الدراسة و اإلحاطة مبختلف جوانبها، مت اعتماد املقاربة         

عن خماطر التعمري، و أيضا حتليل  انونية )املنهج الوصفي و املنهج التحليلي(، اليت متكن من وصف املشكالت البيئية الناجتةالق
املواد و النصوص القانونية العديدة يف اجملال العمراين و البيئي املعتمد عليها يف هذه الدراسة، مع االستعانة ابألدوات املنهجية  

 إن اقتضت الضرورة إىل ذلك .كالنقد و املقارنة 
 إشكالية الدراسة: 

عن  الناتج إال أن تزايد التلوث البيئي  ،وفقا ملقتضيات محاية البيئة توفر اإلطار القانوين الذي ينظم حركة التعمري من ابلرغم
حصر إشكالية الدراسة ميكن و هبذا  األنشطة العمرانية يدفع إىل التساؤل عن دور الوسائل القانونية لوقاية البيئة من خماطر التعمري،

 : التايل و بلورهتا يف التساؤل الرئيسي
 ؟ املكرسة يف التشريع اجلزائري يف وقاية البيئة من خماطر التعمريما هو دور الوسائل القانونية 
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 تقسيم البحث : 
 

يتبني بشكل  القوانني املتعلقة ابلتعمريانطالقا من استقراء  و ،و اإلحاطة هبااملطروحة  لإلجابة على هذه اإلشكالية   
قرارات  حيث نظم النوع األول مبوجب ، أو التفصيلي التعمري العمليايت املشرع اجلزائري ميز بني التعمري التنظيمي و أنواضح 

التوجيهات تقدمي تعمل على حتديد و تنظيم آفاق التوسع العمراين من خالل   مبختلف أنواعها ةطات البيئيطتنظيمية تتمثل يف املخ
ضبط لل اإلدارية القانونية الوسائلمبوجب قرارات فردية تتمثل يف النوع الثاين ،  يف حني نظم املختلفة و التصورات و التوقعات

وفقا ملقتضيات محاية  الفردي يف ضبط النشاط العمراينهاما  ادور هذه الوسائل  تؤديإضافة إىل دور اجملتمع املدين، حيث ، البيئي
 يف إطار توجيهات  املخططات البيئية .البيئة 

ابلنسبة  التعمريوسائل الضبط البيئي يف جمال الذي تؤديه و بناءا على الدور التكميلي  انطالقا من هذه الفكرة 
 أوال كمايلي :   املخططات البيئيةللمخططات البيئية ، تطلب األمر دراسة 

 

 املخططات البيئة   :الفصل األول 
 

  التعمريضبط اإلداري البيئي يف جمال الوسائل القانونية لل الفصل الثاين:  



 الفصل األول

 

 

  املخـطــطات البيــــــئيــــة
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جعل تلك املوارد و االستخدام املستدام للموارد الطبيعية، ضمان و  ،حنو حتقيق التنمية املستدامة يف ظل التوجه العاملي
أصبح من الواجب البحث عن فكر دون اإلخالل حبقوق اجليل املستقبل، قادرة على تلبية االحتياجات التنموية للجيل احلاضر 

، يهدف إىل حتديد و جتنب التأثريات البيئية السلبية الناجتة عن األنشطة العمرانية يلألنشطة العمرانية من منظور بيئ يختطيط
 .املختلفة 

   شكاالت البيئية، ن ذلك مل مينع من ظهور اإلأ إال ،سلوب علمي يف الربامج التنمويةأفبالرغم من شيوع التخطيط ك 
ستيعاب مفهوم البيئة و حتقيق التوازن بينها و بني اق التخطيط التنموي املتبع مبفهومه الشامل يف خفاإىل إيرجع السبب يف ذلك و 

صبح التخطيط أىل حد كبري االعتبارات البيئية، و هبذا إمهال إوىل على االعتبارات التنموية و التنمية، حيث يتم الرتكيز ابلدرجة األ
 .بفلسفته غري البيئية مصدر ملختلف االنتهاكات البيئية 

 ؤخذ بعني االعتبار عند التخطيط يف خمتلف اجملاالت مهية البعد البيئي، كبعد حتمي جيب أن ي  أ ونتيجة لذلك ازدادت
مية من منظور بيئي، من خالل قوم خطط التنكمفهوم و منهج جديد، ي    التخطيط البيئي ما فرض ضرورة إتباع أسلوب ،التنموية

 مراعاة البعد البيئي ملشاريع التنمية، و تقيم آاثرها السلبية و تقدير محولتها البيئية حبيث ال تتعدى طموحاهتا احلد البيئي احلرج. 
خط مستقل  فهو ال يعترب ،بيئة من خماطر التعمريلل الوقائيةأحد أهم الوسائل القانونية ميثل  التخطيط البيئي صبحأ وهبذا

 والتنمية لتحقيق التوازن بني البيئة  ،البيئية السليمة يف خطط التنمية الوطنية ةتطبيق للمفهوم البيئي و الرؤي إمنا، يف التخطيط
 العمرانية.

 املبحث األول يتناولم دراسة دور املخططات البيئية يف وقاية البيئة من خماطر التعمري، حيث تتمن خالل هذا الفصل  
من خماطر التعمري  للبيئة تنموية حتقق احلماية الوقائية خمططات ات التنمية العمرانية و مدى إدماجها للبعد البيئي، ابعتبار أهناخمطط

 اليت هتدف إىل وقاية البيئة  ،البيئية املتخصصةلدراسة املخططات فيخصص   املبحث الثاين أما ،بطريقة غري مباشرة  التنظيمي
   تستوجب احلماية. ابعتبارها قيمة قائمة بذاهتابطريقة مباشرة، 
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 وقاية غري مباشرة للبيئة   ،املخططات البيئية العامة املبحث األول:
ططات التنمية العمرانية  اليت تراعي البعد البيئي للمشاريع املدرجة فيها، فهي خم،  طات البيئية العامةطاملخيشمل مفهوم 

  ،لالعتبارات البيئة إدماجهامن خالل التعمري بطريقة غري مباشرة،  عامة حتقق احلماية الوقائية للبيئة من خماطرخمططات بيئية 
يشمل هذا النوع من التخطيط،  خمططات التهيئة العمرانية و ، ) املطلب األول(حيث تربز البيئة كعامل أساسي يف اجملال العمراين 

اليت جتسد الرؤى  (ثل)املطلب الثاة يقليمإلا(، وخمططات التهيئة  الثاين)املطلب العمراين اليت هلا أتثري مباشر على اجملال 
  .املستقبلية على املدى البعيد

 مفاهيم أساسية تتعلق مبوضوع الدراسة.: املطلب األول
البيئة، التعمري و التخطيط مفهوم كل من علق مبوضوع الدراسة، البد من حتديد تاليت ت األساسيةحتديد بعض املفاهيم  إطاريف 

 .الفرع الثاينيف من إبراز أمهية البعد البيئي كعنصر جوهري يف اجملال العمراين أيضا  ، كما البد الفرع األوليف  البيئي
 .التعمري و التخطيط البيئي ،مفاهيم أساسية حول البيئةالفرع األول: 

اجملاالت العلمية األخرى، حيث تتعدد املفاهيم وختتلف حول رؤية يعترب اجملال البيئي نقطة إلتقاء و تقاطع بني خمتلف 
  .الباحث و زاوية دراسته، و من هذا املنطلق يتم التطرق إىل املفاهيم اليت ترتبط مبوضوع الدراسة

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

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

و السنة النبوية كقوله صلى هللا عليه و سلم 2 يف القرآن الكرميرات كثرية إىل البيئة ابملعىن حل و أقام كما جاءت إشا
 "من كذب على مسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار".

، مث اختفى ليظهر من جديد  Mettre autourظهر مصطلح البيئة منذ القدم عند الفرنسيني، و كان يقصد به 
مبناسبة إنشاء وزارة البيئة، و يقصد  1971،و قد تبنته القواميس الفرنسية بصفة رمسية سنة Milieuالفرنسية كمرادف للكلمة 

 اليت حتيط ابإلنسان أو احليوان، أو النبات أو أي نوع  هبا جمموع العوامل الفيزايئية، الكيميائية، البيولوجية،الطبيعية و االصطناعية
     ، كما يقصد هبا أيضا، جمموع العناصر املتالمحة 3حلياة الفردأو هي جمموع العناصر املوضوعية والذاتية اليت تشكل اإلطار العام 

و ميكن حتديدها بوصفها وحدة مفتوحة تستقبل االندفاعات اخلارجية واليت ميكن أن حتوهلا  واملتماسكة اليت تتفاعل فيما بينها،
 .4بدورها

الذي  ؤثر يف السلوك و التطور، أو هي العامل الطبيعيأبهنا الشروط اليت ت  ، Oxfordحسب معجم أكسفورد وتعرف 
  .5تعيش فيه الشعوب و احليواانت و النبااتت

                                                 
 .351، ص2006،  دار الصبح و إيديسوفت، بريوت، 1ط،  1ج، ضبط و تعليق: خالد رشيد القاضي،  لسان العربابن منطور،  - 1
 من سورة احلشر. 9يوسف و اآلية من سورة  56اآلية  - 2

3 - Le petit larousse illustré, Paris, 2009, p 375. 
4 -P.Perlin et F.Choay , dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, 1ère édition , Quardige,Paris,2005, 

p 339. 
5 - Oxford Advanced learners dictionary, international student’s edition,7th edition, p 490. 
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حيث تتعدد التعاريف االصطالحية  ،يعترب مفهوم البيئة من أكثر املفاهيم تداوال و تعقيدا التعريف االصطالحي : -2
املتخصصني، إىل درجة أن البعض منهم مل يرتدد يف القول أبن البيئة عبارة عن كلمة ال تعين شيئا ألهنا تعين كل و ختتلف ابختالف 

 .1شيء
و هو ما  ؛2أن البيئة مفهوم غري حمدد، دقيق و متغري  Eric  Naim Gesbert جاسبري نعيم إريك  و يرى األستاذ 

  « L’environnement notion camélion»أبن البيئة مفهوم متقلب Michel Prieur األستاذ مشال بريور عرب عنه أيضا
و هي حتمل معنيني متداولني، األول مصدره  ،ؤثر على الوسط الذي يعيش فيهو هو يرى ابن البيئة تتمثل يف جمموعة العوامل اليت ت  

العلوم الطبيعية و يرتبط ابملقاربة االيكولوجية، حيث تعرف البيئة على أهنا جمموعة املعطيات و التوازانت للقوى املتضادة اليت تنظم 
ستخدم هبدف تصنيف املناطق إىل الذي ي ،حياة اجملموعة البيولوجية، و املعىن الثاين هو املعىن املرتبط مبجال التعمري و اهلندسة

 .م القانوينو فهذه االزدواجية تؤدي إىل إشكاالت يف حتديد املفه ؛3صناعيةو  طبيعة
      البيئة أبهنا جمموعة العوامل الطبيعية )الفيزايئية، الكيميائية، البيولوجية( Vaillancourtفيونكور  كما يعترب األستاذ   

االجتماعية،الثقافية( اليت تتفاعل فيما بينها بطريقة مباشرة و بصفة آنية أو خالل فرتة زمنية طويلة على و البشرية )االقتصادية، 
  ، أو هي الوسط الذي يتكون من جمموعة من العناصر الطبيعية )الفيزايئية، الكيميائية، البيولوجية(4مستوى بقعة جغرافية  حمددة

، أو هي احمليط أو الوسط الذي تعيش فيه الكائنات 5شخاص و األنواع احليوانية و النباتيةو الصناعية اليت حتيط ابلفرد، جمموعة األ
 وبيولوجية و اجتماعية و ثقافية و اقتصادية  احلية وما حييط هبا من ماء و هواء و تربة، وما حتتويه من مكوانت فيزايئية و كيميائية

 .   6ر بهو سياسية، و الذي يؤثر على النشاط اإلنساين و يتأث
يف القانون اخلاص، و املفهوم الواسع املكرس  يف القانون  من الواضح أن مفهوم البيئة يرتاوح بني املفهوم الضيق املكرس       

أنه لتحديد   Agathe Van Lang أقات فان لونق حيث يرى األستاذ ؛biosphèreالدويل الذي امتزج مبفهوم احمليط احليوي 
 .7من حتديد تعريف يتوسط املفهومني السابقنيمفهوم البيئة البد 

تعدد املفاهيم ملصطلح البيئة طرح إشكاالت من الناحية القانونية، فمعظم التشريعات تتطرق إىل  :التعريف القانوين  -3
على أهنا احمليط الذي يشمل الكائنات  1994عناصر البيئة و تتجنب تعريفها، فقد عرف املشرع املصري البيئة يف القانون لسنة 

 . 8و تربة وما يقيمه اإلنسان من منشآت احلية و ما حيتويه من مواد وما حييط هبا من هواء و ماء
العمل البيئي على أهنا جمموعة  من مشروع قانون إعداد خمطط 02كما عرفها املشرع يف دولة البينني من خالل املادة 

 .9ثر هباالعناصر الطبيعية و الصناعية و كذلك العوامل االقتصادية و االجتماعية و الثقافية اليت تؤثر على الكائنات احلية و تتأ

                                                 
 .39ص ،2007(، األردن، الطبعة العربية، عمان)للبيئة اإلداريةالبيئية :احلماية  اإلدارةعارف صاحل خملف،  - 1

2 - E-N.Gesbert,Droit général de L’environnement, LxisNexis,Paris,2011, p 4.  
3 - Michel Prieur, Droit de l’environnement,4eme édition, Dalloz, Paris, 2001, pp1,2. 

4 - P.André, C-E.Delisle, J-P.Revéret, L’évaluation des impacts sur l’environnement: Processus, Acteurs 
et pratique pour un développement durable, 3eme édition, Polytechnique, Canada, p36. 

5 -G.Wackerman, Environnement et Ecosociété, Ellipses édition, Paris, 2011, p 281. 
 (القاهرة)دار شتات للنشر و الربجميات،  -، دار الكتب القانونيةالتنظيم القانوين الدويل حلماية البيئة من التلوث: دراسة قانونية حتليليةسه نكه رداود حممد،  - 6

 .17، ص 2012مصر،
7 - Agathe Van Lang, droit de l’environnement, 3eme  édition mise à jour, Thémis, Paris, 2011, p14. 

 .35، صنفسهعارف صاحل خملف، املرجع  - 8
9 - P.André, C-E.Delisle, J-P.Revéret,Ibid., p 40. 
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  واد الطبيعية الالحيويةـتتمثل يف "املو  ،أما املشرع اجلزائري فقد اكتفى بذكر العناصر اليت تتكون منها البيئة دون تعريفها
 و احليوية كاهلواء واجلو واملاء واألرض وابطن األرض والنبات واحليوان، مبا يف ذلك الرتاث الوراثي و أشكال التفاعل بني هذه املواد،

 .هو بذلك يتبىن املفهوم الضيق للبيئة و ؛1ذا األماكن و املناظر و املعامل الطبيعية "و ك
اليت تتعلق مبقتضيات احلماية البيئية، جند أن  ،03/10من القانون رقم   68 إىل 29املواد من نص  لكن ابلرجوع إىل  

البيئة الطبيعية )التنوع البيولوجي، اهلواء ، املاء ، األرض، األوساط  من لتشمل كالا املشرع قد وسع من نطاق احلماية القانونية 
 من خالل حديثه عن اإلطار املعيشي.  ،الصحراوية( و البيئة املشيدة

 1910 سنة و تبنته قواميس اللغة الفرنسية ،1967يعترب التعمري مصطلح حديث، ظهر سنة : رــعميــالتتعريف  اثنيا : 
جرد نظام بسيط لتهيئة فضاء حمدود ـتطور من م مثاملدن، علم تنظيم قطاعات حمدودة من  يتمثل يفللتعريف بنظام جديد  هذا و

 .2ليشمل تنظيم اإلقليم ككل
        جتماعية و االأبنه جمموعة من اإلجراءات التقنية و القانونية و االقتصادية   M.Aubyأوابي  عرفه األستاذ وقد 

  3على تطوير اجملتمعات بشكل منسجم، عقالين و إنساين. اليت تساعد
نظرا العتمادها على التخطيط و الرؤية املستقبلية،  ،و يرى بعض الباحثني أن هذه التعاريف تصلح للتجارب الغربية

   ه الدول، عكس جتارب الدول النامية اليت تفتقر إىل الرتقب و املخططات التقديرية، وأحسن تعريف ميكن أن ينطبق على هذ
 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 
 .4ية جديدة مشاريع توسع

و معايري تقنية  فاهيم التعمري، إال أنه جيمع بني أربعة خصائص أساسية، فهو علم و فن ألنه يتضمن قواعدمو رغم تعدد 
و هندسية ترتبط بعمليات اإلبداع و االبتكار و استحضار اجلانب اجلمايل،كما انه سياسة فهو ليس غاية يف ذاته بل وسيلة يتم 

أهداف ختدم التنمية االقتصادية و االجتماعية و العمرانية ، كما أن تنظيمه مبوجب قواعد قانونية جتعل منه وضعها لتحقيق عدة 
 قانوان.

تعمل ، اليت باقيةتجمموعة من القواعد التقنية و الفنية و القانونية اليت جتسد العملية الوقائية اإلس هميكن القول أبن كما
 .االجتماعية و البيئية ،عات احلضرية و هتيئتها بشكل يضمن حتقيق األهداف االقتصاديةعلى حتقيق التنمية املنسجمة للتجم

     ه مع ضمان حتقيق التنمية االقتصادية تفالتعمري ال يهتم بتنظيم اجملال فحسب، بل يتجاوز ذلك إىل االهتمام بتوسع 
      نه أحيث تعترب هذه األخرية عامل مهم الستمرارية التهيئة العمرانية غري  ،و االجتماعية اليت تتماشى مع ضرورة محاية البيئة

   فنتيجة للتحوالت اليت  ؛عمليات التعمري أكرب مهدد للبيئة ،سواءا متت بطريقة قانونية أو غري قانونية تعتربمن الناحية الواقعية ، 
    دث يف الغالب مضاعفات يف جمال التعمري، فنن ذلك يؤدي و اليت حت   ،متس اجلانب السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي

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.

                                                 
ــالص  ،43 التنمية املستدامة، اجلريدة الرمسية إطار، املتعلق حبماية البيئة يف 19/07/2003املؤرخ يف  ،03/10رقم من القانون  04املادة  -1  اريخـــــــادرة بتــ

30/07/2003. 
2 - P.Soler-Coteaux, Droit de l’urbanisme,4eme édition, Dalloz, Paris ,2008, p 3. 

3 - M.Auby, Droit Administratif, Dalloz, Paris, 1973,p 73. 

 
 .11، ص1993 (املغرب) ، الشركة املغربية للطباعة و النشر، الرابط،التعمري بني املركزية و الالمركزيةعبد الرمحان البكريوي ،  - 4
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 اثلثا: مفهوم التخطيط البيئي
يعمل على وضع احللول  ويستطيع التخطيط أن يساهم بشكل فاعل يف منع استمرار تدهور البيئة الطبيعية من جهة، 

ؤثر يف مجيع القرارات اخلاصة ابلتنمية لكثري من املشكالت البيئية القائمة من جهة أخرى، فالتخطيط املستدام يستطيع أن ي  
     وقتها بناءا على الفائدة املتحققة  مستواها و نوعها وو  خالل اختيار موقع التنميةون تنمية مستدمية، و ذلك من كاملقرتحة لت

و اإلرادة السياسية، و يف هذه احلالة يلعب التخطيط دور الوقاية خري من العالج، و عليه ميكن القول أبن التخطيط املستدمي هو 
ملستدمية ، و لذلك حيق اسرتاتيجية العيش املستدمي ، و هذا يعين ذلك النوع من التخطيط الذي حيقق متطلبات و أهداف التنمية ا

مبعاجلة اآلاثر البيئية السالبة و إن كان جيب االستمرار يف ذلك و تعزيزه، و لكن املطلوب هو أسلوب  االكتفاءأنه ال جيب 
   .1ختطيطي جيمع بني اإلنتاج و محاية البيئة و احملافظة عليها

موارد لعىن ابلدراسة العلمية و العميقة ل، أسلوب علمي ي  وفقا للمفهوم العام تخطيطال يعترب: تعريف التخطيط -1
دراسة أمناط توزيعها و استغالهلا ألجل حتقيق األهداف و حتسني  ، و مدى كفايتها، وو الطبيعية املتوفرة البشرية واالقتصادية

للتعامل مع عوامل اإلنتاج و توزيعها بني األنشطة االقتصادية  ،تنمويأسلوب كيف اجملتمعات االشرتاكية   كر، فقد ابت  أوضاع اجملتمع
املختلفة يف بلد ما، من أجل تعزيز كمية السلع و اخلدمات اليت ينتجها لفرتة معينة، حيث يتم ذلك من خالل الرتكيز على أنواع 

، أو حسب (اقتصادية أو سياسية )ملتبعة حسب نوع االسرتاتيجيات ا ختيار البدائل من بني هذه القطاعات،امن القطاعات أو 
 . 2(اإلمكانيات التنموية هلذا القطاع) ما هو متوفر من عوامل إنتاج لقطاع معني 

نه نمل يعد يقتصر على اجملال االقتصادي فحسب، لذا فو  ،أصبح أسلوب متبع يف عدة جماالت هما مييز التخطيط أن
 من بينها:  ختتلف ابختالف اجملال الذي ميارس فيه،حضي ابلعديد من التعريفات الفقهية اليت 

الزمن،  التخطيط عملية مقصودة و واقعية تضمن إحداث حالة من التوازن بني عناصر ثالثة هي: اهلدف، املوارد و أن
التخطيط ..ما يعين أن .و أبفضل استخدام للموارد، ويف أقصر وقت مستطاع عن طريق حماولة الوصول إىل أقصى درجات اهلدف

 ،أو هو أسلوب و منهج يف التفكري املنطقي و العقالين،  3عملية تضمن توقع األحداث املستقبلية و العمل على االستعداد هلا
التنبؤ  ؛: التنبؤ و األهداف  أساسيتنيو هو يرتكز على دعامتني   جيسد عملية التفكري اليت تسبق عملية اختاذ القرار أو التنفيذ، 

و يتنبأ  مبا يكون مستقبال يف ضوء التغريات املستحدثة، أما  األهداف،  لى  اإلحصاء و استقراء املاضي و اجتاهاته،الذي يعتمد ع
، يف البحث   أو هو نوع من العمل التعاوين الشامل الذي يقوم على املنهج العلمي ، 4فهي الغاايت اليت ترمي اخلطة إىل حتقيقها

 ،أو هو عملية حتديد األهداف ووضع السياسات ؛حدود اإلمكاانت و املوارد القابلة لالستثمار يف بقصد رسم خطة قابلة للتنفيذ 
وضع طرق العمل و إجراءات التنفيذ و إعداد امليزانيات التقديرية لألنشطة املختلفة و على مستوى املشروع، مث وضع الربامج 

عملية إعداد و تنفيذ و متابعة و تقييم القرارات اليت تنطوي على أو هو  ؛الزمنية بناءا على ذلك، مبا حيقق األهداف املوضوعة
اليت تنظم استخدام موارد اجملتمع لتحقيق األهداف االقتصادية و االجتماعية احملددة ، األساليب و اإلجراءات و السياسات

   .5تحقيقهالمجتمع يف املستقبل بطريقة مثلى لل

                                                 
صفاء للنشر والتوزيع، عمان  ، دار1، طالتنمية املستدمية: فلسفتها و أساليب ختطيطها و أدوات قياسهاعثمان حممد غنيم، ماجدة أمحد أبو زنط،  -1

 .145ص ،2007،(األردن)
، 2011لنشر و التوزيع، عمان )األردن(، لصفاء  ، دار1، ط نظرايت و أساليب -: املبادئ و األسساإلقليميالتخطيط حممد جاسم شعبان العاين،  -2

 .17ص
  119، ص2012العربية لتدريب و النشر ، القاهرة،  ، اجملموعة1طالتخطيط ملستقبل يف املنظمات الذكية ،أبو النصر،   مدحت حممد -3

 

 . 20ص  ،2007، عمان )األردن(نشر، لدار املسرية ل، 1ط،  14000ISO، إدارة البيئة : نظم و متطلبات و تطبيقات عبد هللا النقار،  جنم العزاوي -4
 

 .120ص  ،نفسهمدحت حممد أبو النصر، املرجع  - 5
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ساعد على حترير األعمال الضرورية لتحقيق النتائج مجع احلقائق و املعلومات اليت ت   ،و قد عرفه الدكتور حسن توفيق أبنه
      ، ميثل مرحلة التفكري اليت تسبق تنفيذ أي عمل التخطيط أن ،يف حني يرى الدكتور رشيد اهلواري ؛و األهداف املرغوب فيها

،  (مادية كانت أم بشرية)و اختاذ القرارات اخلاصة ابختيار جمموعة من األهداف الواجب حتقيقها و العناصر الواجب استخدامها 
 .  1تبع يف تنفيذ األعمالو اإلجراءات التفصيلية اليت ت   ،وجه سري العملو كذلك جمموعة القرارات اليت ت  

مقصود و منظم لتحقيق هدف أو أهداف معينة يف فرتة زمنية  ،جهد موجه أنهعلى  ،كمفهوم عام  عرفي   التخطيطف
 .2يندو مبال و جهد حمد ،حمددة

 :املتمثلة يفيسية و يف عملية التخطيط الرئ كز على جمموعة من العناصرهذا التعريف ير   أناملالحظ  من 
 جهد منظم و مقصود -
 يبذل لتحقيق أهداف حمدة و منشودة  -
 خالل فرتة زمنية معينة  -
 مبوازانت حمددة  -

مع أفضل  فريى أن التخطيط عملية مستمرة جلعل قرارات املنظمة منتظمة  Drucker Peter  بيرت دراكر األستاذ   أما
    التوقعات،مع  جهود املطلوبة لتحمل مسؤولية هذه القرارات و قياس نتائجها ابملقارنةلو تنظيم منتظم ل ،معرفة ممكنة ابملستقبل

التخطيط هو عملية عقلية  فنن M.Richardم. ريشارد األستاذ  حسب؛و ذلك من خالل تغذية عكسية  منتظمة و منظمة
وضع ذلك يف شكل خطة و ميزانية و تيار أفضل مسار لفعل من بني مسارات بديلة، خملواءمة بني املوارد و االحتياجات و ا

 .3لتحقيق أهداف حمددة يف املستقبل
يرتكز  ،أو أسلوب أو منهج أن التخطيط هو عملية ،محور حول فكرةتالتعاريف الفقهية للتخطيط، إال أهنا ت درغم تعدف

    أهداف مسطرة مسبقا خالل فرتة زمنية حمددة.يق قلتح املتوفرة و يسعى إىل استغالل املوارد و اإلمكاانت ،على فكرة التنبؤ
 التخطيط البيئي  أسس مبادئ و -2

التخطيط البيئي يف األساس، أسلوب علمي يهدف إىل االستغالل املوجه  يعترب: تعريف التخطيط البيئي 2-1
واملنظم للموارد الطبيعية، وضبط العالقة بني اإلنسان والبيئة، و قد ظهر كأسلوب مستحدث لتحقيق التنمية وفقا ملقتضيات محاية 

 .البيئي(البيئة، خاصة يف ظل فشل التخطيط التقليدي )غري 
ويتطلب  ،فالتخطيط البيئي ليس منفصال ا عن ابقي املخططات، إمنا هو إدماج االعتبارات البيئية  يف خمططات  التنمية

ال شكل إحدى األدوات اليت ميكن يستهان به، بدءاا من الروابط البيئية للمخططني االقتصاديني والبيئيني، اليت ت   ذلك عمقا ا علميا ا
ويرجع  ،ابلتقييم احملدد لآلاثر البيئية للتنمية اانتهاء أمال ا يف الوصول إىل تنمية حقيقية، و، حيد عناصر املنهج البيئياللجوء إليها لتو 

ذلك إىل تعدد العناصر املرتبطة ابلتخطيط وتداخلها بعضها البعض، مما يستدعي ضرورة التوصل إىل االستيعاب الشامل واملتكامل 
ويستغله      بنظرة شاملة، واقعية و متكاملة لكل ما يقيمه ، فالتخطيط البيئي يتم لدور كل هذه العناصر يف عمليات التخطيط

 اجلغرايف الذي يشغله، كما يتضمن معاجلة كافة املشاكل البيئية النامجة أو اليت قد تنجم عن استغالل و تنميةاإلنسان ضمن احليز 
  هذا احليز و حتسني النوعية البيئية، مع األخذ بعني االعتبار بعدها اإلقليمي؛ وعليه فنن عمليات التخطيط البيئي جيب
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ة على حد سواء، كما تعىن ابلتغريات اهليكلية يف هذه املكوانت خاصة تلك للبيئ املشيدةأن ت عىن ابملكوانت الطبيعية و 
 إىل تردي النوعية البيئية. اليت تؤدي

        و بشكل متواصل و دقيق املسامهات  ،خذ يف احلسبان خالل مرحلة التخطيطسلوب أيأ هو ،التخطيط البيئيفــ
جراء تصميم يقوم على معرفة إو اهلدف هو  ؛الظروف و العالقات البيئيةو الوسائل املرتبطة ابملشاغل و القيم و العمليات و 

و تقلل النتائج البيئية  السلبية، و قد ابتت منهجيات حتقيق أجتنب ـوسع، و خيار بني جمموعة من النشاطات البديلة، حبيث تأ
  .1ثر البيئيم األيهذه املهمة تعرف بتقي

هذا  له مدخالت وخمرجات،ويف ضوء اعتبار املدينة كيان عضوي حيعلى التخطيط البيئي أما يف اجملال العمراين، فيقوم 
من النفاايت  تم دراسة التخلصتستخدام املستقبلي ابعتبارها املدخالت، كما الالتخطيط يتم احلفاظ على املوارد الطبيعية ل

حبيث يتم من خالله مراعاة اعتبارات  تربة و مصادر مائية،قل  ضرر على عناصر البيئة من هواء و وامللواثت ابعتبارها املخرجات أب
نشطة و نسب التلوث الناتج عن األ الكثافة السكانيةيد و ذلك بتحد ،مدينةلمثل قدرة استيعاب الوعاء البيئي ل ،ساسيةأبيئية 

من خالل  ،املستقبلية للمناطق احلضريةعمل على توجيه و ضبط منو التوسع العمراين و حتديد الصورة ي و هبذا فهو ؛ 2اخلاصة هبم
واالجتماعية والسياسية مبا يضمن  وفقا للمتغريات االقتصادية ،حتديد املناطق املالئمة لتأسيس املدن اجلديدة و توسيع املدن القائمة

 توفري اخلدمات بشكل أفضل .
نتج ال ي   خططاا مدجمة ابلبعد البيئي، أي ،نتج من خالل عملياتههو التخطيط الذي ي   ،أبن التخطيط البيئي القولكن ميو 

نتج األنواع األخرى من اخلطط فقط اخلطط البيئية، اليت هتدف مباشرة إىل محاية البيئة واحلفاظ على املوارد الطبيعية فحسب، وإمنا ي  
 . االعتباراليت أتخذ البعد البيئي بعني 

) مشروع إعادة أتهيل هنر ملوث، مشروع محاية قد يشمل مشروعات ذات صبغة بيئية خالصة مثل  هومن مث فنن
)مشروعات السياحة  حيواانت معرضة لالنقراض، مشروع إنشاء حمطة رصد بيئي (، كما قد يشمل مشروعات تنموية بيئية مثل

البيئية، مشروع إعادة تدوير املخلفات(، وأيضاا قد يشمل مشروعات تنموية خالصة مثل )مشروع إنشاء مصنع إمسنت(، إال أن 
خيفض آاثره ابلشكل الذي مثل هذا املشروع يدخل يف إطار التخطيط البيئي، عند دراسة تقييم األثر البيئي له، وإعادة تصميمه 

 إىل املستوى املسموح به.لى أقل ع درجة الصفر، أو على البيئة إىل
 :مبادئ التخطيط البيئي  2-2

 :3، اليت متثل يفاملبادئ  جمموعة من  يتميز التخطيط البيئي أبنه يعتمد على 
 املبدأ الوقائي:   -

خري من العالج وتطبيقه، أقل  إن التخطيط البيئي يتبع النهج الوقائي يف التعامل مع القضااي البيئية، فاعتماد مبدأ الوقاية 
ذلك أن أسلوب اختاذ اإلجراءات الالزمة إلصالح الضرر البيئي حني  ؛أكثر فعالية من معاجلة املشكالت بعد حدوثها كلفة، و

 ظهوره، أسلوب مكلف وصعب، وأحياانا يكون عدمي اجلدوى، بعكس أسلوب معاجلة جذور املشكلة والعمل 
 قبل حدوثها، و هو أسلوب التخطيط البيئي. على منعها و تالفيها  مبكرا 
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 مبدأ التكامل و الشمول :  -
إمياانا أبن العالقات البيئية كٌل متداخل يؤثر بعضها يف بعض، حيث، إن أي خلل يف أي عنصر من عناصر اجملموعة 

وتة، فنن التخطيط البيئي يقوم يؤثر يف ابقي العناصر، كما أن أي عمل يتم يف اجملتمع ميت بصلة إىل كل القطاعات بدرجات متفا
التخطيط البيئي تعد ابالعتماد على هذه النظرة الشمولية والتكاملية للبيئة، وذلك عند إعداده ملختلف اخلطط، وكما أن عمليات 

 متكاملة مع عمليات ختطيط التنمية الشاملة و مكملة هلا .
 مبدأ العودة إىل الطبيعة : -
احللول واملزااي  يتم جتاهلعلى احللول الصناعية، بينما  يءاالعتماد كبرياا يف كل ش أصبحمع التطور التكنولوجي،  

املخطط البيئي، عندما يعتمد التخطيط املكلف إبعداد  لذلك فنن  ؛الطبيعية، اليت ليس هلا دائماا آاثر جانبية وتكون أقل تكلفة
   لول، اليت ميكن أن تقدمها الطبيعة، قبل اللجوء إىل أي حل أخر. حلل أية مشكلة بيئية، فننه حيرص أن يبدأ أوالا ابلبحث عن احل

 مبدأ االعتماد على الذات : -
لذلك جند أن التخطيط البيئي  ،ميتلك موارد بيئية حمدودة الشك أن لكل جمتمع ظروفه ومشكالته البيئية اخلاصة به، و 

ن  أإذ  ،الرتباطه ابلبيئة، يتوقف جناحه على مدى قدرته على ربط اجملتمع ببيئته، وجعله يبحث عن احللول املتوافقة مع البيئة احمللية
البيئية وفقاا  لذلك جيب إعداد اخلطط و ؛ح ألهنا ال تتوافق مع البيئة احملليةفل  كثرياا من احللول املستوردة من اخلارج ال ت  

من خربات اآلخرين، ولكن  االستفادةهذا ال يعين عدم  ابستخدام التقنية واخلربات احمللية بقدر اإلمكان، وو  للخصوصيات احمللية،
 .1و حاجاته تفيد منها وفقا لضرورة اجملتمع احمللييسأسرية هلا، و إمنا دون أن تكون 

تقنيات املضمرة يف املعارف الشعبية تشكل حلوالا عبقرية للمشكالت احمللية، فقد صار مستقراا يف األذهان أن كثرياا من ال
الغربية احلديثة  انظر مثالا استخدام جذوع النخل يف تدعيم املباين واألسطح يف البيئات العربية الصحراوية، الذي يفضل التقين

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، 

 ءة إخرتاع، متنعا حىت عن أصحاهبا األصلني.حتميها برا
 مبدأ املشاركة الشعبية :  -

يعتمد التخطيط البيئي اعتماداا كبرياا على عنصر املشاركة الشعبية، لكونه أكثر حاجة للحصول على قبول اجملتمع احمللي 
تواجه نشوب خالفات حول استخدام تلك املوارد وأتييده ، إذ جند أن اخلطط البيئية املتصلة ابستخدام املوارد الطبيعية، كثرياا ما 

وضع إلصالح األضرار البيئية، واحلفاظ على عناصر وملكيتها، وتضارب مصاحل املستفيدين منها، كما أن اخلطط البيئية اليت ت  
 ن  أ ،كن القولمن هنا مي ؛ما تواجه مقاومة بسبب ارتفاع تكلفتها، وعدم حتقيقها جدوى ملموسة يف األجل القريب البيئة، عادة

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 

 .ريع، بل يتعاونون مجيعاا على إجناحها، طاملا أهنم اشرتكوا منذ البداية يف مناقشة تلك املشروعات واختيارهااملشا
 التخطيط البيئي  سسأ 2-1

اثر وضرورة احلفاظ على البيئة بنوعيها الطبيعية و مشيدة و حتسينها والتقليل من اآل  مع تزايد أمهية االعتبارات البيئة
السيما التنمية العمرانية، حبيث  ،البعد البيئي يف خمططات التنمية املختلفة ةصبح من الضروري مراعاأنشطة التنموية، أللالسلبية 
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من   و ليتحقق ذلك البد من توفر جمموعة  ؛تتحمله املنطقة، مع مراعاة خصوصيتها البيئية يالذ ييؤخذ بعني االعتبار الوعاء البيئ
 ها التخطيط البيئي ، تتمثل يف ما يلي : يكز علاملقومات اليت يرت أوسس األ

 توفر معلومات بيئية شاملة و تفصيلية : -
    ن تكون املعلومات شاملة و تفصيلية، مبا يساهم أحبيث يشرتط  ي ختطيط،ساسية أليعترب هذا العنصر الدعامة األ

مر توافر البياانت السكانية عن نفس املنطقة و يتطلب األ ،لهقليم املراد التخطيط و اإلألمنطقة لو احلمولة البيئية أيف حتديد القدرة 
عتبارات ، حبيث يتم حتديد اإلالبيئةمكانيات و احتياجات التنموية لسكان وفقا ملتطلبات محاية  إقليم لتحديد قدرات و و اإلأ

    .ية البيئية املثلىو اختاذ القرارات التخطيط ،اخليارات و البدائلبني البيئية الواجب مراعاهتا و املفاضلة 
ساسي يف بداية ن يكون العامل األأ ،و مدينةأيف دراسة ختطيط منطقة  مهية و الضرورة عند البدءصبح من األأوقد 

  .التخطيطية هو مجع املعلومات لتلك املنطقة و ما حوهلا الدراسة
  سمى بقاعدة نظم املعلومات البيئية، اليت تساهم على ما ي   ،يعتمد التخطيط البيئي يف احلصول على املعلومات البيئية

حاسوب و خمتربات  ،التقنيات املعاصرة من مرئيات فضائية ختلف ابالستعانة مب ،يف تكوينها فرق عمل من خمتلف التخصصات
ملوارد البيئية من خالل جهد كبري ملسح و جرد ا ،تكون هذه القاعدةو  الكرتونية يف رصد و مسح و حتليل املعلومات و ختزينها،

       ،يةدذا كانت متجددة يتم حتديد قدراهتا التجدفن ؛ دةدو غري املتجأدة داحلية و غري احلية من حيث طبيعتها املتج ،املختلفة
الوضع  و و غري هشة،أذا كانت غري متجددة يتم حتديد الرصيد الذي ميكن استغالله و طبيعتها من حيث كوهنا موارد هشة إو 

    رايح و   و الظروف املناخية من حرارة، رضية و الرباكنيهزات األلو معرضة لأمنطقة من حيث كوهنا مستقرة بنيواي لل اجليولوجي
 .من حيث طبيعتها و خصائصها  ، ومطارأو 

رضية سليمة و شاملة و حديثة أي خمطط بيئي من الضروري حتديث هذه القاعدة بصفة دورية و متواصلة ، مبا يعطي أل
 .1هدافهأجناح التخطيط البيئي يف حتقيق إمبا يساعد على سالمة القرار التخطيطي و  كاانت و قدرات البيئةمإعن 

 :  دارة بيئية فاعلةإوجود   -
      دارة بيئية فاعلة متتلك قدرات مؤسساتية و خربات علمية إمر وجود يتطلب األ ،هداف التخطيط البيئيألتجسيد 

دارة الواعية بيئيا متثل فاإل، يالبيئ عملية تنفيذ بنود التخطيط يفساسية يعترب هذا املقوم من املقومات األو عملية فنيا و بيئيا، 
القدرة على  يالبيئ يدارة ذات الوعذ متلك هذه اإلإ،  ابلبيئة ثريات ضارةمشروعات اخلطة دون أت مان لضمان تنفيذصمام األ

 ،ثناء التنفيذأ  البيئة عناصر يفتدهور  يأجراءات الواقية ضد احتمال حدوث تنفيذ مشاريع التنمية تنفيذا بيئيا سليما ، واختاذ اإل
 جناح ساسية إلتعترب القاعدة األ يتويصون عناصرها ال البيئةو تعديل اخلطة مبا حيمى أعادة ترتيب إ يفللخطة مرونة كافية  يعطمبا ي  

 وجيه و املراقبة .تمشروعات اخلطة، فنجاح أي ختطيط بيئي مرهون مبدى قدرة اإلدارة عل اإلشراف و ال
لمسامهة لمر توفر متخصصني يف اجملال البيئي طار البشري العامل هبا، حيث يتطلب األالبيئية اإل اإلدارة و يشمل مفهوم

ليت اطات البيئية طعداد املخو املبادرة إبأدماج البعد البيئي ، إعداد املخططات التنموية وفقا ملتطلبات محاية البيئة من خالل إيف 
وما يسمى ابملخطط أيف الكادر البشري حيث يشرتط  ؛ا قيمة ذاتية تستوجب احلمايةمحاية البيئة بصفة مباشرة ابعتباره ىلإهتدف 
  :ن يتميز ابلصفات التاليةأالبيئي 

 مهية البيئة كقيمة ذاتية تستحق احلمايةأو احلس البيئي الذي جيعله يقدر ألتمتع بدرجة كبرية من الوعي ا -
 البيئة.جة استخدام معطيات سلوب و در أن استمرار عطاءها يتوقف على أالتحسني، و و 

                                                 
 . 29عادل عبد الرشيد عبد الرزاق، املرجع السابق، ص - 1

http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A
http://www.bee2ah.com/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
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بني ختصصه و التخصصات  الربطمعارفه و  تنمية من خالله، صختص تتجاوزلتمتع خبلفية علمية واسعة، ا -
و            اثرها الالحمدودةآضرار  البيئية و دراك حجم األإكثر قدرة عل تفهم طبيعة العالقات املتداخلة، و أخرى حىت يكون األ

بعاد البيئية ألن املعرفة الشاملة تعطيه القدرة على التنبؤ و الرؤية السليمة لأنية و مستقبلية، حيث آاملستمرة، اليت تتطلب حلول 
 املتوقعة، ليتمكن من وضع احللول و البدائل املناسبة و املطلوبة يف التوقيت املناسب.

و خطة تنموية، أي يدرس العوامل كل أي مشروع بة ألالتمتع ابلنظرة الشمولية لعالقات املتداخلة و املرك -
 .منهامهال أي إمتداخل، دون 

 املشاركة الشعبية :  -
فراده، وخصوصا أوال رفع الوعي البيئي لدى أمر يتطلب األ ،ساسية لتطبيق التخطيط البيئي يف أي جمتمعمن الشروط األ

دراكا ملشاكلها، فاجملتمع  الذي إكثر كثر ارتباطا بيئتهم و األابعتبارهم األفراد احمللني  يضا األأمن بيدهم سلطة اختاذ القرار، و 
ينخفض فيه مستوى الوعي البيئي يتسبب يف عدم فاعلية املخططات البيئية  نتيجة اخنفاض نسبة املشاركة يف إعدادها مما حيول 

 هداف البيئية املرجوة منها .دون حتقيق األ
 يلي :  املكتسبة من دمج عنصر املشاركة الشعبية يف التخطيط البيئي فيما ن نوجز الفوائدأو عموما ميكن 

 زايدة وعي اجلماهري بضرورة محاية البيئة و احملافظة عليها و حتسينها  -
 ضافية ذات قيمة، و معارف و خربات حملية ما يساعد يف وضع خط بيئية إ بياانت نيطني البيئيطمخلتوفر ل -

فراد اجملتمع احمللي نتيجة أاخلطط البيئية املوضوعة و املشروعات املدرجة فيها أتييد كل فرد من  ، و اكتسابوتنموية انجحة
هداف املرجوة ىل حتقيق األإجناحها و السعي إىل املسامهة يف إعدادها، و توافقها مع املصاحل احمللية، مما يؤدي ذلك  إمسامهته يف 

 .منها
 رانية: حنو تنمية عمرانية مستدامة نمية العمتل ظل االفرع الثاين : البعد البيئي يف 

 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. 

 ة البيئي يف التنمية العمرانيل العنصر عيضرورة تفأوال :  
أتطري اإلمكاانت  بصفة عامة إىل حتديد و العمرانيهدف قانون : التعمريتمية إدماج البعد البيئي يف قوانني ح  -1

الستعمال و شغل األراضي، ومع ارتباط مفهومه مبفهوم التنمية املستدامة، تطورت أهدافه التقليدية و أصبحت ترتكز  ةالالزم
 .ى ضرورة محاية البيئةبشكل كبري عل

          مع ارتقاء مسألة محاية البيئة إىل درجة احلق يف البيئة، جعل االعتبارات البيئية واردة ابلضرورة يف قانون التعمري  و
       البيئة  ، وكدرجة أمسى تتجسد يف مبدأ اإلدماج البيئي، و هذا ما يبني و بشكل واضح حتمية االرتباط بني جمال1و تطبيقاته

 و نطاق التداخل بني اجملالني . التأثريو  التأثرلعالقة  تيجةو جمال العمران ن
   ، تنحصر يف مفهوم محاية البيئة الطبيعية و مكافحة التلوث البعد البيئي ال أواالعتبارات البيئية  أن اإلشارةو جتدر  

بعني االعتبار جمموع العوامل اليت تعكس هذا االهتمام  األخذاتساع، يتعلق بنوعية احلياة، فمن الضروري  أكثرتشمل معىن  بل
   .2الريفي أوهتيئة الوسط احلضري  واستعمال عند  اجلديد ابلنوعية 

                                                 
و أثرها على التنمية، جامعة   يف املتقى الوطين حول إشكاالت العقار احلضري ألقيت أوراقبودريوه ، "االعتبارات البيئية يف خمططات التعمري"،   عبد الكرمي -1

 )غري منشور(..03، ص2013فيفري  18-17بسكرة، 
2 - Michel Prieur, Droit de l’environnement, op.cit, p75. 
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      واملؤسسات البيئية،  القواننييف قوانني العمران حىت قبل ظهور  األساسيةاالهتمامات  كأحدالبيئية   تاالعتباراظهرت 
 األمسىو اعتربت محاية البيئة جزء من ال يتجزأ من اهتماماته ابعتبارها الوعاء الذي حيتوي عمليات التعمري و يتأثر، و اهلدف 

  .حتقيق كافة الربامج و السياسات و القوانني إىلتسعى  أنالذي جيب 
 تتالءم   نوعية  أكثريئا فشيئا حيث مل تعد تقتصر قوانني العمران على تنظيم املناطق احلضرية فحسب، بل أصبحت ش

مع طبيعة الوسط الذي تطبق فيه، و ابملقابل توسعت دائرة اختصاص القوانني البيئية لتشمل املناطق احلضرية انطالقا من مفهوم    
ظهور قانون بيئي حضري قادر على تنظيم  إىلفاعتبار البيئة عنصر غري قابل لالنفصال عن قانون التعمري، يؤدي  ،البيئة احلضرية 

 التعمري وفقا ملقتضيات محاية البيئة.
 أن،  Michel Prieurو يرى ميشال برييور  ،أصبح التوافق والتعايش بني القانونني أمر واقعي ،من هذا املنطلق و

لعمران ينحصر يف اجملال ا، و األرضنبات و الفصل بني العمران والبيئة ال يوجد إال يف ذهن الذين يعتقدون أن البيئة تنحصر يف ال
 1.احلضري

نه غري قادر على محاية أ غري قادر وحده على محاية املدينة من التدهور البيئي، كما العمران قانون أنمن الواضح اليوم  
سياسة بيئية حضرية  قوية وفقالبيئة من خطر التعمري، و ابلتايل ال يكفي التعايش بني القانونني بل البد من اجلمع بينهما بعالقة 

 . 2 اإلدماجالقانونية املختلفة حلماية البيئة بقدر ما تركز على مقاربة  اآللياتحقيقية ال تقتصر على احتضان 
و    كما ال يساهم يف ترقيتها ،املنتظم للبيئة يف قانون العمران، ال يكفي ملواجهة التدهور البيئي للمدينة اإلدماج أنكما 

جوهرية، يتم مبوجبها اجلمع بني البيئة و العمران يف  أكثراقل شكلية و  إدماجسياسة  إتباعفيها، بل من البد من  أفضلتوفري حياة 
 .التنمية املستدامة مبدأللحياة مبا يتناسب مع  أفضلهنج شامل من اجل نوعية  إطار

 إتباعواقعي ال يقتصر على  أمرالعمران و البيئة حتقيق التوافق بني جمايل  أصبح: البيئي اإلدماج مبدأتكريس  -2
حيث تعمل الدراسات  ،البعد البيئي ضمن سياسات التنمية العمرانية إدماجقانونية حلماية البيئة بقدر ما يركز على ضرورة  آليات

 أصبحت املبدأكربى، فبفضل هذا   أبمهية اإلدماج مبدأحيظى  أينالبيئي  يف قانون العمران  اإلدماجاحلديثة على حتليل ظاهرة  
   .3محاية البيئة تتجسد يف شكل قواعد قانونية

مفهوما ابلغ التعقيد، فهو حيتوي على حقل واسع من الداللة ، و يهم عدة فروع من العلوم االجتماعية،  اإلدماجيعترب 
إلدماج للتمكن من فهم جمموع امفهوم  إنه من الضروري تعميم " Bessonو هو بيسون  و يف هذا الشأن يقول أحد الباحثني 

املعاين اليت حيتوي عليها، كما ميكن أن يعرف مفهوم اإلدماج عن طريق الوسط الذي يستخدم فيه ، و بناءا على القواعد اليت 
 .4يستعمل لتحقيقه من جهة و األهداف اليت يرمي إليها من جهة أخرى"

معاين متعددة تطورت مع مرور الزمن، حيث كان يف بداايته حكرا على القانون الدويل العام،  اإلدماجحيمل مصطلح 
     ،فيها األعضاء، توزيع االختصاص بني املنظمة العاملية والدول أدىنكحد   اإلدماج بوظيفةاملنظمات العاملية ، يقصد  إطارففي 

                                                 
,n°spécial,1993,p 80.AJDAMichel Prieur,«Urbanisme et l’environnement», - 1  

2 - Ibid., p 82. 
3- F.Haumont ,«la mondialisation du principe d’integration des preoccupations environnementales dans le droit de 

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. 

رسالة دكتوراه(، جامعة سطيف ، معهد اهلندسة املعمارية، )،  -منوذج املسيلة -بومجعة خلف هللا،  مقاربة للتحكم  يف النسج العمرانية و شبه العمرانية العفوية   - 4
 .195، ص 2001-2000السنة اجلامعية 
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تدهور واختالل ظل  نه ويفأغري  ؛1ما بني الشعوب أوظل التنظيم العاملي فهوم االحتاد فيما بني الدول يف مهو هبذا يقرتب من  و
مبا فيها  ةتطور هذا املفهوم و أصبح يتمحور حول ضرورة إدماج البيئة يف خمتلف السياسات التنموي،التوازن بينهما وبني التنمية

 .2السياسات العمرانية 
مؤمتر  أول، و هو 1972سنة  استوكهومل األمم املتحد املنعقد يف  مؤمتر إىلالبيئي  اإلدماج مبدأتكريس  إىليعود الفضل 

    منه  06يف الفقرة  أكداستوكهومل، والذي  إبعالن، و هو ما يعرف مبدأ 25تضمن  إعالنمتخض عنه  ،يهتم ابلبيئة عاملي
احملددة مسبقا لتحقيق السالم و التنمية  اسيةاألس األهدافعلى ضرورة التنسيق و املالئمة بني الدفاع عن البيئة و حتسينها و بني 

    .االقتصادية و االجتماعية يف العامل 
    كما حدد املكانة املهمة اليت جيب أن حتتلها محاية البيئة الطبيعية يف ظل خمططات التنمية االقتصادية من خالل 

جل عقلنة تسيري أ، الذي أكد فيه على ضرورة إدماج االعتبارات البيئية يف ظل السياسات التنمية كمايلي : "من 13املبدأ 
املصادر وكذلك حتسني البيئة، عل الدول تبين مفهوم يدمج و ينظم خمططاهتا التنموية بشكل ينسجم مع ضرورة محاية و حتسني 

االعتبارات البيئي يف ظل سياساهتا التنموية مبا فيها  إدماج إىلتسعى الدول  اإلطاريف هذا  و ؛3البيئة يف إطار مصلحة سكاهنا "
 التنموية العمرانية، و حتقيق التوافق بني جمالني كاان يف األصل متناقضني . اسياساهت

  إليهالبيئي ومل يعد ينظر  اإلدماج مبدأالثمانينات و بداية التسعينات، و مع ظهور مصطلح االستدامة، تطور  أواخريف  و
  Bruntland  Commissionتقرير جلنة برنت الند  أكدحيث ، 4وسيلة لتحقيق التنمية املستدامة إمناكغاية يف حد ذاته و 

أن مفهوم التنمية املستدامة يقدم إطار للجمع بني السياسات البيئية و اسرتاتيجيات  ،"مستقبلنا املشرتك"بعنوان  1987 سنة
التنمية، و قد استخدم مصطلح التنمية هنا يف أوسع معانيه ، إذ يستعمل لإلشارة إىل عمليات التغيري االجتماعي و االقتصادي 

دول، و يتطلب السعي حنو حتقيق التنمية املستدامة تغيري للعامل الثالث، لكن تكامل البيئة مع التنمية أمر مطلوب يف مجيع ال
 .5السياسات احمللية لكل الشعوب 

، و هو اثين مؤمتر عاملي يهتم ابلبيئة من خالل املبدأ الرابع، حيث 1992املنعقد يف و هذا ما أكده أيضا مؤمتر ريو 
جل حتقيق تنمية مستدامة، جيب أن تكون محاية البيئة جزء ال يتجزأ من عملية التنمية و ال ميكن النظر فيها أمن  " أنه نص على 

 . 6"مبعزل عنها 
يعكس هذا املبدأ ضرورة الرتكيز على جوانب التكامل والتبادل بني البيئة و التنمية، و هذا من خالل إدماج االعتبارات 

الجتماعية و على مجيع مستوايت اراسة العناصر البيئية بشكل متكامل مع العناصر االقتصادية و البيئية يف عملية صنع القرار ود
  .التنمية املستدامة لتحقيقالتشريع و التنفيذ 

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

protection des éspaces naturels, )thèse doctorat(, université Bretagne Occidental, école doctorale des sciences de 
la mer ,juin 2008,p 07. 

2 - Ibid.,p:09. 
3 - F.Haumont, op.cit,p301 . 
4 - P-Y.Cadiou, op.cit, p11. 

 ، كلية اجلقوق (اجلزائر)، )رسالة دكتوراه (، جامعة مولود معمري ،تيزي وزو، محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة على ضوء أحكام القانون الدويلصافية زيد املال -5
 .57، ص2013-2012السنة اجلامعية  و العلوم السياسية، 

 (E/CN.17/1997/8. )10، ص1997األمم املتحدة، اجمللس االقتصادي واالجتماعي، إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية :التطبيق والتنفيذ، أفريل -6
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فصال  40، و هي متثل خطة عمل لتجسيد مبادئ إعالن ريو، حيث تضمنت 21 األجندة ومتخض عن مؤمتر ري 
 الثامنللتنمية املستدامة، حيث حدد الفصل  األساسية األبعادتناولت فيها اجلوانب االقتصادية واالجتماعية و البيئية، ابعتبارها 

 .  1البيئية يف السياسات األخرى االعتبارات إدماجمنها سلسلة من العمليات ووسائل التنفيذ اليت تسمح بضمان 
    أكد، الذي 2002سنة  و قد سار يف نفس السياق مؤمتر القمة العاملية للتنمية املستدامة املنعقد يف جوهاسبورغ 

 للتنمية املستدامة. األساسيةحد الدعائم أالبيئة يف العمليات التنموية ابعتبارها  إدماجعلى ضرورة 
مرتبط  ،االهتمام العاملي ابلبيئة و محايتها من التدهور الناجم عن النشاطات التنموية العمرانيةضح أن الوا من أصبح

 مبدى توفري اآلليات القانونية الكفيلة بتكريس مبدأ اإلدماج البيئي، و هذا ما أكدته خمتلف احملافل الدولية .
نمية املستدامة، كرس مبدأ اإلدماج البيئي من خالل املادة و ابلرجوع إىل املشرع اجلزائري، و حماولة منه ملواكبة مفهوم الت

على أن مبدأ اإلدماج البيئي هو املبدأ الذي جيب مبقتضاه دمج الرتتيبات املتعلقة  اليت أكدت ،10/03رقم  من القانون 03
   حبماية البيئة و التنمية املستدامة عند إعداد املخططات والربامج القطاعية و تطبيقها.

مما جيعل منها وسيلة ضرورية البيئي، جربة على مراعاة البعد ـمن هذا املفهوم أن املخططات يف جمال العمران م  يتضح 
 لتحقيق احلماية الوقائية للبيئة.

 اثنيا : حنو تنمية عمرانية مستدامة 
يف  ن سعى الفاعلو  أجل الوصول إىل نظام حيافظ على البيئة و حيقق التنمية املستدامة من: االستدامة يف العمران -1

، الطبيعة و ضمان االستدامة يف العمرانمع وافق تاالستدامة لتحقيق ال تبين اسرتاجتيات واضحة تقوم على فكرة إىلجمال العمران 
كان لظهور مصطلح  االستدامة يف اجملال العمراين كمفهوم عام صدى قوي وانعكاس كبري، حيث ارتبط هذا املفهوم حيث 
من الضروري تطبيق مبادئ التنمية املستدامة يف اجملال العمراين تلبية الحتياجات  أصبحوثيقا ابلتنمية العمرانية، و  ارتباطا

  .اجتماعية، اقتصادية وبيئية، و حتقيقا للتوافق البيئي العمراين
جاءت فكرة  ،على البيئة التوفيق بني التنمية العمرانية و ضرورة احملافظة إشكاليةو بعد خماضات طويلة و صعبة حلل 

مناسب  إطارت محاية البيئة و حتسينها، و هي بذلك تشكل اوفقا ملتطلب اإلنساينتنظيم النشاط  إىلاالستدامة اليت هتدف 
مستوى أرقى حلياة البشر من خالل التنمية االقتصادية و االجتماعية و احملافظة على البيئة،  إىللتكاثف اجلهود الساعية للوصول 

من خالل التقليل استخدام الطاقة و املوارد املستخدمة  أفضل، حيث يتم التعامل مع البيئة بصورة املوارد الطبيعيةون استنزاف و بد
عن طريق تصميم أفضل للمدن و التجمعات العمرانية اجلديدة ، و يف هذا االطار ظهرت املشكالت البيئية كقضااي يف البناء 

    الناشئة عن سوء التصميم للمواقع  األمراض، األوزونوارد الطبيعية و االحتباس احلراري ، ثقب ترشيد الطاقة و احلفاظ على امل
 . أشكاهلاو  البانيةو ارتفاعات 

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 

مارة ذات الكفاءة العالية يف االستفادة من املوارد للطاقة ، اليت هتدف إىل دراسة كيفية تصميم هي املفهوم الذي يضمن إنشاء الع

                                                 
1 - F.Haumont, op.cit, p 302. 
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مبىن معماري موفر للطاقة و بسلوك حراري يعمل على الوصول للراحة احلرارية و كذلك الراحة الضوئية و السمعية ملستخدميه، مع 
 . 1حد ممكن أقصى إىلاستخدامها االهتمام ابالستفادة من املوارد املتجددة و املعتاد 

االستمرارية يف الزمن الكفاءة يف توظيف و متابعة  استخدام املصادر  حيمل مصطلح االستدامة معاين متعددة فيقصد به
  .2املتوفرة بصفة متوازنة و متناسقة  

  تكز على جمموعة ر ، ت 3يتضح مما سبق أن االستدامة ليست منطا جديدا للتشكيل املعماري بل تعد منظومة متكاملة
 : 4تتحقق يف املبىن و هي  أنمن املبادئ اليت جبب 

 . األدىناحلد  إىلترشيد استهالك الطاقة يف البناء و التشغيل  -
 .احلفاظ على املوارد الطبيعية  -
 .احلفاظ على االتزان البيئي للمجال احمليط -
يدمج مع  أناحلياة الطبيعية ابملوقع بل البد  إهناءاحملافظة على التنوع االيكولوجي ، فال يكون املبىن سببا يف  -

  .الطبيعة
 .السلبية من البيئة على احمليط احليوي  التأثرياتتقليل  -
 .القادمة من املوارد الطبيعية  األجيالمحاية حق  -
  .نحد ممك أقصى إىل و املعتاد استخدامها االستفادة من املوارد املدارة و املتجددة -
  .للمتطلبات و االحتياجات الوظيفية ملستخدمي املبين ابلتايلحتقيق التصميم املستدام للمباين و  -
 .استخدام الطاقات اجلديدة و املتجددة و املوارد اليت ميكن احلصول عليها بشكل مستدام  -
 .خلية من استدامة املبىن و جودة البيئة الدا التأكد -
 تراثية. وفال يتم البناء على أراضي ذات قيمة بيئية أو حضارية أ املناسب،ختيار املوقع إ -

       البيئية و االقتصادية واالجتماعية  األهدافصياغة احملددات و  إعادةفاالستدامة يف العمران تعرب عن حالة التوازن و 
يف املناطق احلضرية، كما تنشأ من التفاعل املتوازن بني املكوانت االجتماعية و البيئية و االقتصادية للعمران، لذلك فنن أي 

 .تعرب عن حمتوى االستدامة يف العمران و بصورة شاملة ألهناتنطلق من هذه املكوانت  أنحماوالت لدراسة العمران جيب 
 أساسيالبيئية كعامل  تاالعتبارابروز  األخريةالتطورات املسجلة يف السنوات  أهمن م : التنمية العمرانية املستدامة-2

لتكريس التنمية  أساسياالبيئة يف القرارات و السياسات العمرانية يعد مطلبا  فندماج حتقيق التنمية املستدامة يف جمال العمران، يف
  .العمرانية املستدامة، و اليت ال يزال مفهومها غري حمدد يف بعض جوانبه املهمة

قضية البيئة يف القطاع العمراين جمرد فكر كمايل أو جمرد دعوة يناقشها املختصون يف ندواهتم أو مؤمتراهتم  حيث مل تعد
التنمية املستدمية ال تستثين أي  ، و ابعتبار أنه واالستجابة ملتطلباتهالدورية، وإمنا أصبحت مطلبا مهما من الضروري التفاعل مع

                                                 
نظمة العربية للتنمية اإلدارية سامي بدر الدين سراج الدين ،"مدخل  لتصميم املباين السكنية وفقا ملفهوم االستدامة و التوافق البيئي للتجمعات العمرانية"، يف   امل - 1

 .90،91، ص ص  2009"، القاهرة،"التجمعات السكانية و مشروعات التنمية البيئية، (أعمال املؤمترات)
2 - F.Bussac et C.lopater , Développement Durable :Aspect stratégiques et opérationnels, Francis Lefebvre 

édition, Paris, 2010,p14. 
 يستخدم مفهوم االستدامة يف اجملال العمراين على عدة مستوايت : - 3

 احلفاظ و التعامل مع الطبيعة  :املستوى األول -   
 ترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية و الطاقة املتجددة   :الثايناملستوى  -   
 .: التخطيط و التصميم البيئي وصوال إىل حتقيق مفاهيم العمارة اخلضراء املستوى الثالث -   

 .92، املرجع نفسه، ص سامي بدر الدين سراج الدين - 4



21 

 

الضروري أن تكون هلذا املفهوم مساحة واسعة من التأثري والتفاعل يف القطاع العمراين ملا من  أصبحقطاع تنموي أو نشاط بشري 
يف البيئة احمليطة ابإلنسان. وهذا ما دعا إليه إعالن  هلذا القطاع من دور كبري يف العملية التنموية، وما له من أتثري ملموس وواسع

شيكاغو الذي صدر عن االجتماع الثامن عشر لإلحتاد العاملي للمعماريني الذي عقد يف مدينة شيكاغو يف الوالايت املتحدة 
 . 1لعمرانيةاهذا اإلعالن وضع التنمية البيئية واالجتماعية حمورا رئيسيا يف املمارسة  ،1993األمريكية يف عام 

وضع السياسات التخطيطية و يف مرحلة مبكرة، و تكاملها مع الدراسة  أثناء يئة بعني االعتبار و بشكل أساسيخذ البأف
التخطيط املستدام و على مجيع املقاييس، فتحقيق التنمية  إىلاالجتماعية و االقتصادية، يعد الدعامة الكربى يف سهولة الوصول 

 . 2عمرانية مستدامة إسرتاتيجية، و هو تعبري عن جناح  جادا من قبل أطر خمتصة و مؤهلةالعمرانية املستدامة يتطلب عمال
مت  و،  21 ألجندةا، و قد ترجم عمليا من خالل 1992مرة يف مؤمتر ريو  ألولظهر مفهوم التنمية العمرانية املستدامة 

املمارسات يف تطبيق التنمية  ألفضلالذي عرض أمثلة  2000املنعقد يف  برلني سنة  21يف مؤمتر العمران  أيضاعليه  التأكيد
 العمرانية املستدامة يف املدن حول العامل .

 "على أهنا  21ؤمتر العمران ــرها مـــحيث اعتب املستدامة،العمرانية  قد ظهرت عدة حماوالت لصياغة مفهوم واضح للتنمية 
حتسني نوعية احلياة يف املدينة، و يتضمن ذلك فضال عن اجلانب العمراين ،اجلانب البيئي و الثقايف والسياسي و املؤسسي، 

اليت  ووفقا للدراسة، 3"هي نتيجة استنزاف املواد الرئيسية  األعباءالقادمة، هذه  لألجيال أعباءاالجتماعي و االقتصادي دون ترك 
عن  األولاملؤمتر العاملي  أماممن مركز العمران و البيئة جبامعة فلوريدا، و املقدم   Charles Kibertالدكتور شارلز كيربت  أجراها

ذكر الباحث ستة قواعد أساسية للتنمية العمرانية املستدامة 1994القطاع العمراين و التنمية املستدامة الذي عقد عام 
التصنيع  إلعادةومن مثة املصادر ذات املخلفات القابلة  وهي:الرتشيد، إعادة االستخدام، االعتماد على املصادر املتجددة أوال

 . 4نظم بيئية جتنب املواد الضارة صحيا، و أخريا االهتمام جبودة البيئة اليت توفرها هذه املنشأة العمرانية والتدوير محاية ما حولنا من
 : 5لتحقيق التنمية العمرانية املستدامة، و هي Berlmanجمموعة من املبادئ اليت تعرق مببادئ  Berlman كما اقرتح ابرملن 

 من دون بيئة عمرانية مستدامة  بيئة عاملية مستدامة -1
 من التخطيط اخلطي، و هو ضروري السرتداد املوارد  أفضلالتخطيط العمراين الدائري  ال توجد -2
 تكون هناك حلول بيئية عمرانية دون حتقيق الفقر العمراين  أنال ميكن  -3
 لألراضي يكون هناك حل دائم للفقر و لتدهور البيئة دون جمتمع مدين قوي ، و استعمال جديد  أنال ميكن  -4
 احملركة القدمية و قواعد العمل  األنظمةتغيري  -يكون هناك حتول عمراين من دون :  أنميكن  ال -5
 تشكيل شراكات تعاونية بني القطاعات  -6
 ة ربط احمللي ابلعاملي من خالل شبكات اتصال مستقل  -7

                                                 
 ،32، العدد الثالث، اجمللد جملة عامل الفكر: ضرورة البحث عن طرق لتفعيل املوضوع البيئي يف التنمية العمرانية ،  هاشم عبد هللا الصاحل، العمران و البيئة - 1

 .98 ، ص2004اجمللس الوطين للثقافة و الفنون و اآلداب، الكويت، مارس، 

 .518 ، ص 2009، 25رقم، العدد األول، اجمللد لوم اهلندسيةجملة جامعة دمشق للعسليمان مهنا و ريدة ديب، التخطيط من أجل التنمية املستدامة،  - 2

 .448،ص املرجع نفسه - 3
4 - C-J.Kibert,Etablishing principles and model for sustainable construction,proceeding the first 

international conference of CIB, novembre, 1994, p p:6-9 in 
، جامعة ،  كلية احلقوق و العلوم السياسية جملة احلقوق و احلرايتبوبيش ، محاية البيئة يف مشاريع التهيئة و التعمري ، مسؤولية من؟، رؤية سوسيولوجية،  فريد

 .447، ص 2014بسكرة، عدد جترييب 
 .499، صنفسهسليمان مهنا و ريدة ديب، املرجع  - 5
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من دون عدالة اجتماعية و مشاركة سياسية، وكذلك  21تكون هناك مدينة مستدامة يف القرن  أنال ميكن  -8
   .إحياء البيئة  إعادةفعالية اقتصادية و 

أصبحت البيئة تشكل عنصر جوهري يف حتقيق التنمية العمرانية املستدامة ابعتبارها أحد األبعاد األساسية للتنمية 
( اإلقليميةمن خالل مراعاة خمططات التهيئة اجملالية ) خمططات التهيئة العمرانية، خمططات التهيئة  األمهيةاملستدامة، وتنعكس هذه 

  .لألهداف و االنشغاالت البيئية
 خططات التهيئة العمرانيةمل البيئي البعد: الثايناملطلب  

تعاين املناطق احلضرية منذ نشأهتا من تراكم املشاكل العمرانية اليت تتفاقم يوما بعد يوم نتيجة تفاعل عدة عوامل سياسية 
احلضري أو ما يسمى مبخططات ، حيث يتم إتباع أسلوب التخطيط كان هلا األثر السليب الكبري على البيئة  ،واقتصادية واجتماعية

 كوسيلة قانونية لتجنب هذه اآلاثر السلبية .التهيئة العمرانية  
تخذ من أجل تنمية و توجيه منو جمموعة من االسرتاجتيات السياسية و اإلدارية، اليت ت    خمططات التهيئة العمرانية تعترب

عرب خمتلف و السياسية،  ة، االجتماعية، الثقافيةاالقتصادي ة خمتلف أنشطتهمارسمم للسكانيضمن  جتاه معني،املناطق احلضرية اب
  السكان. اليت تتالءم و حجم بتوفري اخلدمات قيام البنية التحتية و الفوقية  و ضمان املناطق احلضرية،استعماالت األرض يف 

      رة ـــخللق و تطوير و حتديث البيئة احلضرية مبا يزيد من فعاليتها احلاض ،فعال لألساليب العلميةالتطبيق ال تعتربفهي 
عملية إنشاء و تطوير املستقرات البشرية بشكل يستوعب املتغريات االقتصادية و االجتماعية و التكنولوجية  أو هيو املستقبلية، 

ذلك و حىت تتكامل صورة تعريف التخطيط احلضري عرب مجيع احلادثة أو املتوقع حدوثها، مبا يضمن حتقيق بيئة سليمة و هانئة، ل
ني، جغرافيني، يمارسه جمموعة من املتخصصني، اقتصاديني، اجتماعتـ  هو عمل مجاعي  هاجلوانب اليت يعاجلها، فننه يتم التأكيد أبن

  . 1، حىت أيخذ التخطيط احلضري مداه الواسع يف حتسني البيئة احلضريةني و قانونينيمهندس
يشرتط أن يشتمل على جمموعة من اخلصائص   ،التخطيط احلضريخمططات التهيئة العمرانية أو ، يتبني أن ما سبقمـ

 :  2ؤهله ليكون األسلوب األمثل لتحقيق التنمية العمرانية مبا يتوافق مع متطلبات محاية البيئة، و هي اليت ت  
 .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 أدىن -

 .يف اجملتمع  لتوازن بني تصورات الدولة أو السياسة و العوامل اليت تؤثرمن اجلمال على األقل أن تكون له القدرة على حتقيق ا
أن يضمن أوسع مشاركة مجاهريية تديل مبقرتحاهتا بشأن متطلبات و حاجيات املدن و احملالت السكنية اليت ينجزها  -

  .التخطيط
 اف التخطيط .أن يستند على قوة قانونية و مادية توفرها الدولة لتدعم املنفذين يف حتقيق أهد -

املشرع اجلزائري املخططات العمرانية مبوجب عدة قوانني كان آخرها القانون  مراقبتها، نظمللتحكم يف وترية التحضر و  و
و التعمري،  من خالل استحداثه ألدوات التهيئة الذي أحدث قفزة نوعية ، و3املتعلق ابلتهيئة والتعمري، املعدل املتمم 90/29رقم 

          للتهيئة تتمثل يف املخطط التوجيهي و ،قيق احلماية الوقائية للبيئةحت ابملوازاة مع ذلكو  ،تنظيم اجملال العمراين احمللياليت تعمل على 
 .(الفرع الثاين) (POS) ل األراضيـخطط شغـ( وماألول الفرع) (PDAU)و التعمري

 
 

                                                 
 .191،019السابق، ص صاملرجع  حممد جاسم شعبان العاين، - 1
 .191املرجع نفسه، ص  - 2

 .02/12/1990يف  ةالصادر ، 52رقم اجلريدة الرمسية  ، املعدل و املتمم،املتعلق ابلتهـيئة و التعمري ،01/12/1990املؤرخ يف ، 29/ 90 القانون رقم - 3
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   خطط التوجيهي للتهيئة والتعمريللمالبعد البيئي : األول الفرع 
 لتحديد الدور البيئي للمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري يتطلب األمر حتديد مفهومه أوال، مث إجراءات إعداده اثنيا.

     املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري أوال: مفهوم 
التسيري احلضري،  يعترب خمطط التهيئة والتعمري أداة للتخطيط اجملايل و :عريف املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمريت -1

العمرانية للبلدية أو البلدايت املعنية، مراعيا يف ذلك تصاميم التهيئة وخمططات  للتهيئةيعمل على حتديد التوجيهات األساسية 
 .1التنمية ويضبط الصيغ املرجعية ملخطط شغل األراضي

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 

وبني مجيع املراكز احلضرية اجملاورة،  بينهوالتناسق  االنسجامويراعي جوانب  ،واإلقليمياملوجودة على املستوى احمللي  الوسط األخرى
دد آفاق توسعه وعالقاته حيوبعبارة أوضح ابإلضافة إىل كونه يهتم ابجلوانب املعمارية التوسعية للتجمع احلضري فننه يرسم و 

 .2مرانية للنسيج احلضري واملعماري على املستوى الوطينعلى املستوى اإلقليمي وكخلية ع ،الوسطية مستقبال كجزء من الكل
يعترب أداة توجيه للسلطات احمللية، البلدية أو جمموعة من البلدايت اليت تشرتك يف مقوماهتا االجتماعية  كما

عارضة به أمام الغري دون اإلخالل بتوجيهات املخططات العمرانية األعلى منه، كما يعترب أيضا أداة قانونية ميكن امل، 3واالقتصادية
 .4لقوة القانونية مبجرد املصادقة عليه، وخمالفة ألحكامه تستوجب تطبيق العقوبة املنصوص عليهااالقضاء الكتسابه  وأمام

فاملخطط يشكل وثيقة تقديرية حتدد االحتياطات يف شىت اجملاالت االقتصادية واالجتماعية، وتقسم  ،أما من الناحية التقنية
كما   ،اإلقليم) بلدية أو جمموعة من البلدايت( إىل قطاعات معمرة، قطاعات مربجمة للتعمري املستقبلي، وقطاعات غري قابلة للتعمري

البيئية على اختالف أنواعها، وهنا يظهر الدور الوقائي للمخطط، ابعتباره  هي األوساط حيدد أيضا املناطق الواجب محايتها، و
 وسيلة لتحقيق الرقابة القبلية على أعمال التهيئة والتعمري وإحداث التوازن بني التنمية العمرانية ومحاية البيئة.

لق ابجملال العمراين إىل حتقيق أهداف تتع (PDAU)يسعى املخطط : ملخطط التوجيهي للتهيئة والتعمرياأهداف  -2
إىل تنظيم التنمية العمرانية من خالل حتديد املناطق اليت ميكن تعمريها حسب يهدف  وأخرى تتعلق ابجملال البيئي، فهو من جهة 

من خالل حتديد وهذا  ها عناصر ما يقتضيه النسيج العمراين، وابملقابل يهدف أيضا إىل وقاية البيئة من خماطر التعمري مبختلف 
التارخيي، وهنا يربز البعد البيئي هلذا  املناطق الواجب محايتها كاألراضي الفالحية، الغاابت واملناطق اليت تزخر ابلرتاث الثقايف أو

 :5ميكن إمجال أهدافه فيما يلي املخطط، و
  حتديد قواعد  : وذلك بتحديد التوجيهات األساسية لتهيئة األراضي املعنية،االستغالل العقالين للمجال العمراين

 االستعمال الرشيد للمساحات مع ضبط توقعات التعمري.
  :محاية املواقع احلساسة واملناظر وخمتلف املناطق األثرية والسياحية، كما يعمل على حتقيق الوقاية  احلماية الوقائية

 من املخاطر الطبيعية والتكنولوجية.
  وذلك من خالل برجمة وتعيني األراضي املخصصة للنشاطات االقتصادية ذات ملنفعة  : حتقيق املنفعة العامة

 ت اآلنية واملستقبلية.احلاجايزات الكربى  والنشاطات واملساكن لتلبية هالعامة والتج
                                                 

 .90/29رقممن القانون  16املادة   - 1
 .66، املرجع السابق ، صالعمرانية يف اجلزائرالتحضر والتهيئة بشري التيجاين،  - 2
 . 90/29رقممن القانون  12املادة  - 3
 . 29/ 90رقم  من القانون 04املادة  - 4
 .29/ 90يعدل ويتمم القانون رقم 2004،أوت 15  الصادرة بتاريخ، 51اجلريدة الرمسية رقم، 14/08/2004املؤرخ يف  ،04/05رقم من القانون 11املادة  -5
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  تعترب من أهم األهداف اليت يسعى إىل حتقيقها وهذا من خالل تقدير آفاق التعمري  التقديرات املستقبلية :
 ستقبلي والتنبؤ ابملشاكل اليت حيتمل أن تقع، وإجياد احللول هلا على املدى القريب واملتوسط والبعيد.امل

 :1ولتحقيق هذه األهداف يقسم املخطط املنطقة اليت يتعلق هبا إىل أربعة قطاعات 
واملتمم، فنن هذا املتعلق ابلتهيئة والتعمري، املعدل  90/29رقم  من القانون 02حسب املادة  قطاعات معمرة: -1

القطاع يشمل كل األراضي اليت تشغلها النبااتت املتجمعة واملساحات الفاصلة بينها، واحلدائق والغاابت وكذلك 
 األجزاء املعمرة الواجب جتديدها وإصالحها ومحايتها.

جال ال تتعدى وهي القطاعات القابلة للتعمري، وتشمل األراضي املعرضة للتعمري يف آ قطاعات مربجمة للتعمري: -2
 .2سنوات حسب جدول األولوايت 10

سنة، حبيث 20خصصة للتعمري على املدى البعيد يف آفاق : تشمل األراضي امل قطاعات التعمري املستقبلية -3
 وال يرفع إال يف احلاالت االستثنائية التالية: ،سنة20يكون هذا القطاع خاضعا مؤقتا لالرتفاق بعدم البناء ملدة 

  وتوسيع املباين املفيدة لالستعمال الفالحي.حتديد وتعويض 
  عمليات ذات املصلحة الوطنيةالالبناءات واملنشآت الالزمة للتجهيزات اجلماعية وإجناز. 
 3ر.م.ش.بات اليت تربرها مصلحة البلدية واملرخص هبا قانوان من قبل الوايل بناء على طلب معلل من ءالبنا. 

األراضي اليت تكون داخل احمليط العمراين، واليت مينع فيها البناء بتاات : وتشمل قطاعات غري قابلة للتعمري  -4
 بــ :  ويتعلق األمر  4بشرط أن تكون حمددة بدقة وبنسب تتالءم مع االقتصاد العام هلذه املناطق

 5األراضي الفالحية ذات اجلودة العالية. 
 .األراضي القيمة التارخيية والثقافية 
 البيئية. األراضي الغنية ابألنظمة 
 6املناطق املعرضة لألخطار الطبيعية والتكنولوجية. 
 الغابية. املناطق األثرية والسياحية و 

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.

 و التعمريإجراءات إعداد املخطط التوجيهي للتهيئة  اثنيا:
النهج الرأمسايل وتراجع دور الدولة يف السياسات التنموية بصفة عامة والعمرانية بصفة خاصة، اجته املشرع  إتباعبعد 

هذا ما يربز  و ؛التشاوري املتنوعط إىل التعمري مت التحول من التعمري املركزي املنم   و ،اجلزائري حنو المركزة السياسات العمرانية
يظهر الدور الكبري للبلدية ابعتبارها اجلماعة اإلقليمية  أين ،(PDAU)وبشكل واضح من خالل إجراءات إعداد املخطط 

 الوصائية وكذلك اجملتمع املدين. واهليئات احمللية و،القاعدية 
 

                                                 
 .90/29 رقم من القانون 19املادة  - 1
 90/29 رقم القانون من ا 21املادة  - 2
 90/29 رقم من القانون 22املادة  - 3
 .90/29 رقم من القانون 23املادة  - 4
 .                   49رقم اجلريدة الرمسيةيتضمن التوجيه العقاري،  ،18/11/1990املؤرخ يف   ،90/25 رقممن القانون  34املادة  - 5
 .04/05 رقممن القانون  02املادة  - 6
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ن ن، ف1املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري، املعدل واملتمماحملدد إلجراءات إعداد  91/177رقم وفقا للمرسوم التنفيذي 

 هذه اإلجراءات تتمثل يف :
يتم إقرار املخطط مبوجب مداولة من قبل اجمللس الشعيب البلدي املعين أو رؤساء اجملالس  إجراء مداولة اإلعداد: -1

 الشعبية املعنية، حيث تتضمن املداولة النقاط التالية:
 ا الصورة اإلمجالية للتهيئة أو خمطط التنمية ابلنسبة إىل تراب البلدية املقصود.التوجيهات اليت حتدده 
 حيث يتم تبليغ املداولة إىل الوايل املختص إقليميا للمصادقة عليها، 2القائمة احملتملة للتجهيزات ذات الفائدة ،

 .3واليت يتم نشرها ملدة شهر كامل مبقر اجمللس الشعيب البلدي املعين
: ختتلف اجلهات املخولة إبصدار هذا القرار حبسب امللف الكامل املتضمن كل الواثئق  قرار ترسيم احلدودإصدار   -2

 مبا فيها املخططات التنفيذية، اليت تبني توسع املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري، وذلك حسب كل حالة:
 4: إذا كان اإلقليم املعين ابلتهيئة ميس والية واحدةالوايل. 
 إذا كان اإلقليم املعين ابلتهيئة ميس أكثر من والية، كما ميكن إسناد  ر املكلف ابلتعمري ووزير الداخليةـــلوزيا :

 .5مهمة إجناز هذا املخطط إىل مؤسسة عمومية مشرتكة بني البلدايت  إذا كان املخطط يشمل أكثر من بلدية
 و         ، حيدد فيه قائمة اهليئات واملصاحل  ش.ب.م.: يتم خالل هذه املرحلة إصدار قرار من ر مرحلة املشاورة  -3

 : تنقسم إىل هي  و ،اإلدارات العمومية واجلمعيات املشاركة يف إعداد املخطط
 ل يف ثتتم و : اــوبـــــاهليئات املستشارة وج: 

 الفالحة، التعمري هي: و اإلدارات العمومية واملصاحل التقنية التابعة للدولة املكلفة على مستوى الوالية ،
البيئة، التهيئة العمرانية، ،6الربيد واملواصالت التنظيم االقتصادي، الري، النقل، األشغال العمومية، املباين واملواقع األثرية والطبيعية، 

 .8اإلستثمارالصناعة وترقية  ،7السياحة
 .10، الضبط العقاري9املاء: وتتمثل يف توزيع الطاقة، النقل، توزيع اهليئات واملصاحل العمومية احمللية -

 يقوم رئيس اجمللس الشعيب البلدي إببالغ رؤساء غرف التجارة، الفالحة واملنظمات  : وازاــاهليئات املستشارة ج
يوما، وبعد انتهاء املدة يقوم إبصدار القرار  15املهنية، اجلمعيات احمللية كتابيا مبقرر اإلعداد قصد إبداء رغبتهم يف املشاركة خالل 

                                                 
واملصادقة عليه وحمتوى الواثئق املتعلقة  راءات إعداد املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمريــــــــــاحملدد إلج 1991ماي 28 املؤرخ يف ، 91/177رقم رسوم التنفيذي امل - 1

 .01/06/1991، الصادرة بتاريخ 26رقم ، اجلريدة الرمسية  املعدل واملتمم ،به
 .91/177رقم من املرسوم التنفيذي  02املادة  -2
 .177/ 91رقم من املرسوم التنفيذي  03املادة  - 3
 .91/177رقم  من املرسوم التنفيذي 04املادة  - 4
 .177/ 91رقم  من املرسوم التنفيذي  05املادة - 5
 91/177رقم من املرسوم التنفيذي  08املادة  - 6
يعدل ويتمم املرسوم  11/09/2005، الصادرة بتاريخ62اجلريدة الرمسية رقم  ،10/09/2005املؤرخ يف ،05/317رقم من املرسوم التنفيذي 02املادة  -7

 .91/177رقم التنفيذي 
م املرسوم التنفيذي ميت، 01/04/2012الصادرة بتاريخ  19رقم  اجلريدة الرمسية، 2012ماي  28املؤرخ يف  12/148من املرسوم التنفيذي رقم 02املادة  - 8

  .91/177رقم 
 .91/177 رقم من املرسوم التنفيذي 08املادة  - 9

 .12/148 رقم من املرسوم التنفيذي 02املادة  -10
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املخطط التوجيهي للتهيئة  الذي حيدد فيه قائمة اهليئات واملصاحل واإلدارات العمومية، واجلمعيات املشاركة يف إعداد املخطط
يوم قصد  60الذي ينشر ملدة شهر يف مقر البلدية أو البلدايت، ويبلغ للهيئات املذكورة سابقا، حيث متنح هلا مدة  و ،العمرانية

 .1إبداء مالحظاهتا
  (PDAU)يفتح  التحقيق العمومي اجملال أمام املواطن للمشاركة إبعداد املخطط  لة التحقيق العمومي:مرح  -4

قرار بفتح التحقيق العمومي ملدة  إبصدار اجمللس الشعيب البلدي، حيث يقوم رئيس ابعتباره فاعال أساسيا يف حتقيق التنمية العمرانية
فوض املويبني  ،3البلدايت، وحىت يف الصحف الوطنية كما يبلغ أيضا إىل الوايل املختصينشر يف مقر البلدية أو ، و 2يوم 45

 اتريخ انطالق مدة التحقيق واتريخ انتهائها وكيفية إجرائها. و احملقق الذي يتم تعيينه
السجل ، مث يغلق 4تدون مجيع مالحظات املواطنني يف سجل خاص مرقم وموقع من طرف رئيس اجمللس الشعيب البلدي

             يتم حتويل السجل مع النتائج املتوصل إليها يف ملف كامل ، حيث  بعد توقيعه من طرف املفوض مبوجب قرار الغلق
 .يوم التالية عن غلق السجل 15مدة  يف  .م.ش.برإىل 

بعد تعديله عند االقتضاء مصحواب ابمللف الكامل بعد املصادقة  ( PDAU) يرسل املخطط : املصادقة النهائية   -5
اجمللس عليه مبداولة من اجمللس الشعيب البلدي أو اجملالس الشعبية البلدية املعنية إىل الوايل املختص إقليميا الذي بدوره جيمع رأي 

ة النهائية بقرار من الوايل أوبقرار وزاري مشرتك بني ، مث تتم املصادق 5يوم املوالية الستالمه امللف 15الوالئي خالل مدة  الشعيب
      الوزير املكلف ابلتهيئة والتعمري ووزير الداخلية أو مبرسوم تنفيذي يصدر بعد استشارة الوايل املعين أو الوالة املعنيني، وبناء 

 .6على تقرير من الوزير املكلف ابلتعمري
القوة القانونية، ويصبح قابال للمعارضة به أمام الغري، وأمام القضاء، ويتم   ( PDAU) بعد املصادقة يكتسب املخطط

 : احلاالت التاليـــــــة ، و هذا يف مراجعته وتعديله بنفس الطريقة وإجراءات املصادقة عليه
 .إذا كانت القطاعات املراد تعمريها يف طريق اإلشباع 
 7احلضرية إلقليم البلدية البنيةداف مشاريع التهيئة أو إذا كان تطور األوضاع أو احمليط ال يستجيب أله. 

   األراضيخطط شغل البعد البيئي مل الفرع الثاين :  
تفصيلية  كأداة، املعدل واملتمم،  املتعلق ابلتهيئة والتعمري 90/29مبوجب القانون  األراضيمت استحداث خمطط شغل 

 التخطيط العمراين . من مستوايت مستوى خرآو  ( PDAU)لتوجيهات املخطط 
  األراضيأوال : مفهوم خمطط شغل  

يتم مبوجبها حتديد و بشكل تفصيلي حقوق اليت   أداة (POS)املخطط  يعترب : األراضيخمطط شغل  تعريف-1
، األعلى منه و توجيهات املخططات  ( PDAU)احرتام أحكام و توجيهات املخطط  إطاريف  وهذا و البناء األراضياستخدام 

) رخصة البناء ، رخصة التجزئة، رخصة اهلدم (، فهو أداة للتعمري  األخرىوواثئق التعمري  بني  هاحلقة ربط بين يشكلحيث 

                                                 
 .91/177 رقم من املرسوم التنفيذي 09املادة  - 1
 .91/177رقم نفيذي تمن املرسوم ال 10املادة  - 2
 .91/177رقم من املرسوم التنفيذي  11املادة  - 3
 91/177رقم من املرسوم التنفيذي  12املادة  - 4
 .91/177رقم  من املرسوم التنفيذي  14املادة  - 5
 .91/177رقم من املرسوم التنفيذي  27املادة  - 6
 . 90/29 رقممن القانون  19املادة  - 7
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والتسيري احلضري، تتطرق إىل أدق التفاصيل مع توضيح الرتكيبة العمرانية لكل قطاع، حيث تغطي  تراب بلدية كاملة أو جزء 
 .1سنوات  5و ملدة  منها،

  من خالل جتسيد األهداف التالية : حتقيق التنظيم اجملايل إىل األراضيل يسعى خمطط شغ
  األراضيالقطاعات املعنية، حقوق البناء و استعمال  أوحتديد بصفة مفصلة الشكل احلضري ابلنسبة للقطاع  
  املرت  أواملبنية خارج البناء  األرضيةتعيني الكمية القصوى و الدنيا املسموح هبا يف البناء املعرب عنها ابملرت املربع من

 البناايت املسموح هبا و استعماالهتا . أمناطو  األحجاماملكعب من 
  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.   
   إصالحهاوالشوارع والنصب التذكارية واملواقع و املناطق الواجب محايتها وجتديدها و  األحياءحتديد . 
  و احملافظة عليها . الفالحية الواجب وقايتها ومحايتها األراضيتعيني مواقع  
  وما يتصل هبا وموقع املباين ابلنسبة  ،موقع املباين ابلنسبة إىل الطرق العموميةاألرضيةبيان خصائص القطع      

 احلدود الفاصلة . إىلوموقع املباين ابلنسبة  ،الطرق العمومية وما يتصل هبا إىل
  اخلارجي  املظهرحتديد ارتفاع املباين و. 
   املغارس، و حتديد نوع املنشات و التجهيزات العمومية وموقعها املساحات الفارغة و أوبيان موقع السيارات،    

 ،حتديد الطرق والشبكات املختلفة اليت تتحملها الدولة كما هو حمدد يف املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري و
   .2اجنازها  أجالوكذلك 

يهدف إىل حتديد األراضي   (POS)خططاملأصبح ،  90/29 رقم املعدل للقانون 04/05 رقم بعد صدور القانون
  .3عليهامنع البناء  أوحتديد  إلجراءاتاملعرضة لألخطار الناجتة عن الكوارث الطبيعية أو تلك املعرضة لالنزالق، و اليت ختضع 

  .4اخل تتعلق ابلتنظيم اجملايل مثل بيان املنافذ و الطرق و كيفية وصول الشبكات .. أخرى أهداف تعدادكما ميكن 
 حمتوى خمطط شغل األراضي :  -2

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

 ضمن :توت:  الئحة تنظيم 2-1
ن خمطط شغل األراضي يتوافق مع أحكام و توجيهات املخطط التوجيهي : يتم من خالل إثبات أ مذكرة تقدمي - 

 للتهيئة 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،   -

، و يتعلق األمر مبعرفة نوع املباين املرخص هبا أو احملظورة ووجهتها، حقوق البناء املرتبطة 90/29هو حمدد يف القانون رقم  كما
حيث  ،مبلكية األرض اليت يعرب عنها معامل شغل األراضي و معامل مساحة ما يؤخذ من األرض مع مجيع االرتفاقات احملتملة

                                                 
 .90/29رقم  من القانون  31املادة  -1

 .90/29من القانون رقم  23-19املواد من  - 2
 .05/ 04رقم  من القانون  04املادة   - 3
 .91/177رقم  من املرسوم التنفيذي  10-08املواد  - 4
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دد معامل شغل األرض يف هذه احلالة العالقة القائمة بني مساحة أرضية مع خالص ما يتصل هبا من البناء و مساحة قطعة حي  
 األرض، و يتم التعبري عن هذه العالقة مبا يلي: 

تساوي جمموع مساحات أرضية كل مستوى من مستوايت  ،مساحة أرضية مع ما يتصل هبا من بناء خام  -
 ها: البناء منقوص من

مساحات أرضية مع ما يتصل هبا من ختشيبات السقف، و أدوار ما حتت األرض غري القابلة للتهيئة السكنية  -
 .أو األنشطة ذات طابع مهين أو حريف أو صناعي أو جتاري

و كذلك املساحات غري  ،مساحات أرضية مع ما يتصل هبا من سقوف و سطوح و شرفات و مقصورات -
  .الطابق األرضي املغلقة الواقعة يف

  .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
 فيحدد العالقة القائمة بني مساحة املبىن و مساحة قطعة األرض.   ،يؤخذ من األرضأما معامل مساحة ما  

،وصول الشبكات إليها، خصائص القطع بــــ: املباين و الطرقكما تبني الئحة التنظيم أيضا شروط شغل األراضي املرتبطة 
املباين ابلنسبة إىل احلدود الفاصلة، موقع املباين األرضية، موقع املباين ابلنسبة إىل الطرق العمومية و ما يتصل هبا، موقع 

  بعضها من بعض على ملكية واحدة، ارتفاع املباين ، املظهر اخلارجي، موقف السيارات ، املساحات الفارغة و املغارس.
 هي : تتمثل يف جمموعة من املخططات املختلفة، يتم إعدادها وفق مقياس معني، و  واثئق بيانية : 2-2 

 .5000/1أو  2000/1خمطط بيان املوقع مبقياس  -
 .1000/1أو  500/1خمطط طوبوغرايف مبقياس  -
 .مصحوبة بتقرير تقين  1000/1أو  500/1خارطة  جيوتقنية مبقياس  -
يربز اإلطار املشيد حاليا و كذلك الطرق و الشبكات  1000/1أو  500/1خمطط الواقع القائم مبقياس  -

 املختلفة و االرتفاقات املوجودة 
يتضمن عل اخلصوص عناصر الئحة التنظيم كما هي  1000/1أو 500/1خمطط الرتكيب العمراين مبقياس  -

 املنشودة ابلنسبة إىل القطاع املقصود أو القطاعات املقصودة  حمدد سابقا ، جيسد األشكال التعمريية و املعمارية
حيدد : املناطق القانونية املتجانسة ، موقع إقامة التجهيزات 1000/1و أ 500/1خمطط هتيئة عامة مبقياس  -

 و املنشآت ذات املصلحة العامة و املنفعة العمومية 
        كما هو حمددو اجلماعات احمللية،الدولة  مع إبراز ما تتحمله ،خط مرور الطرق و الشبكات املختلفة -

  . للتهيئة يف املخطط التوجيهي
  .املساحات الواجب محايتها و احلفاظ عليها نظرا خلصوصيتها -

أكثر  هذا األخري يؤدي دور مهم يف تنظيم اجملال العمراينيتضح أن  ،من خالل التطرق إىل حمتوى خمطط شغل األراضي
، حيث ضم احملتوى خمططات تعمريية دون أي يتضمن خمططات هتتم ابجلانب البيئي، سواء ا تعلق األمر منه يف محاية البيئة

 ابألوساط أو العناصر البيئية.
فكما هو معلوم  فنن الستخدام األرض آاثر السلبية، تتمثل يف تدمري البيئة الطبيعية و استنزاف املوارد و تلويث عناصر  

اهلواء و الرتبة، لذلك البد أن أتخذ عملية التخطيط استخدام األرض بعني االعتبار البعد البيئي من خالل  البيئة املختلفة كاملاء و
احملافظة على األراضي و املوارد األرضية و نوعية العناصر البيئية املختلفة، و من أجل ذلك فنن املكلفون إبعداد خمطط استخدام 
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وظائف النظم البيئية، و من مثة عليه أن يتعامل مع بياانت بيئية خمتلفة  و صائصواسعة خب معرفة األرضي البد أن يكون على
وفر على معلومات تفصيلية عن اخلصائص بيئة الطبيعية، و ال بد أن ت  لخاصة ابملوجودات البيئية، اليت هي جمموع العناصر املكونة ل

ستحسن أن يكون ذلك مشفوعا خبرائط توضيحية، علما أن هذه املعلومات الكمية و النوعية لكل عنصر من عناصر البيئة، و ي  
         ميكن احلصول عليها من خالل مسوح املوارد الطبيعية، سواء من خالل استخدام الصور اجلوية أو أي معلومات مسجلة 

فنن ذلك سيعمل على تسهيل مهمته أو حمفوظة يف دراسات أو كتب أو واثئق، و إذا ما توفر للـمخطط نظام معلومات جغرايف ، 
  1بشكل كبري.

، أنه من الضروري إعداد 2يرى كل من الدكتور عثمان حممد غنيم، و الدكتورة ماجدة أمحد أبو زنط ،طارو يف هذا اإل
عدة القاو تعترب مبثابة و األوساط البيئية، يتم اإلرتكاز عليها  عند إعداد خمطط شغل األراضي،  خمططات تتعلق ابلعناصر

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  
الذي  أما خرائط الغطاء األرضي  و ؛يساعده يف حتديد املناطق املالئمة للزراعة و تلك املالئمة للغاابت،و أيضا املالئمة للعمران

 تقنيات  ن احلصول عليها من حتليل الصور اجلويةية و املوارد األخرى املوجودة على سطح األرض، فيمك   يتمثل يف النبااتت الطبيع
االستشعار عن بعد األخرى كالصور الفضائية و عادة يتم تصنيف الغطاء األرضي بنفس أسلوب تصنيف استخدام األرض، أو 

  .العام إىل اخلاص سلوب اهلرمي يف التصنيف حبيث يتم االنتقال منحيث يتبع األ
        راضي معلومات مهمة عن املوارد الطبيعية كالزراعة و الغاابت تقدم خرائط الغطاء األرضي ملخطط استخدام األ

يضا تقدم هذه اخلرائط معلومات عن أثر أو أشكال سطح األرض و املستنقعات و أراضي احلشائش و مناطق احليواانت الربية، و 
 .التنمية يف البيئة

 ،استخدام األراضي ملعد خمططو فيما يتعلق خبرائط نوعية املياه اليت تنتج عادة وفق مؤشرات خمتلفة، فيمكن أن تقدم 
ة      معلومات هامة عن نوعية املياه و املشكالت اليت تعاين منها كارتفاع درجة احلرارة، ارتفاع نسبة امللوحة، ارتفاع نسبة املواد املرتسب

 ألوكسجني و اخنفاض نسبة ا
 استخدام األرض يف التعرف على هذه النبااتت و أنواعها  خمطط  ملعدو احليوانية  و تساعد خرائط األنواع النباتية

 حبيث يتم جتنيب هذه األنواع التعرض ألي خماطر يف أثناء عملية ختطيط استخدام األرض  ،مواقعهاو 
ة الطبيعية مع بعضها البعض و بشكل يساعد على دراسة و تساهم خرائط أشكال سطح األرض يف جتميع عناصر البيئ

حبيث حتتوي   ،العالقات بني هذه العناصر و التعرف على خصائصها، و ميكن إنتاج هذا النوع من اخلرائط بشكل طبقي مركب
ناصر كل خريطة على عنصر طبيعي واحد خبصائصه املختلفة، و من مث جيري إنتاج خرائط مركبة من خالل دمج خرائط الع

 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
نوعيته سيئة هي املطر احلمضي ، تركز نسبة عالية من الغازات الضارة اليت تؤثر سلبا على احلياة بصفة  ذا ما كان-.

 عامة .

                                                 
 .234عثمان حممد غنيم ، ماجدة أمحد أبو زنط، مرجع سابق، ص  -1
 . 236، 235املرجع نفسه، ص ص  -2
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 : األراضيخمطط شغل  إعداد إجراءات :اثنيا 
      ، املعدل 91/178 رقم عند إعداده مبجموعة من اإلجراءات اليت حـددها املرسوم التنفيذي خمطط شغل األراضيمر ـي

 ، و تتمثل فيما يلي :1املتممو 
اجملالس الشعبية البلدية  أومبوجب مداولة من اجمللس الشعيب البلدي   (POS)خطط امل إعداد: يتم  اإلعدادمداولة  -1

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

املؤسسات العمومية املشرتكة  أورؤساء البلدايت املعنية  أو: يقوم رئيس اجمللس الشعيب البلدي  مرحلة املشاورة -2
 إلبداءيوم  15و متنح هلم اجل اجلمعيات احمللية و خمتلف املصاحل املعتمدة عن طريق رسالة مضمونة،  إبعالممابني البلدايت 

، و الذي يتم ( POS)املخطط  إعدادقرار حيدد فيه قائمة املصاحل و اهليئات املشاركة يف  إصدارموافقتهم ابملشاركة، بعدها يتم 
 البلدايت املعنية ملدة شهر . أونشره يف مقر البلدية 

 : إىلة املستشار  تنقسم اهليئاتو 
 :ل يفثوتتم اهليئات املستشارة وجواب: -

  العمومية، التنظيم االقتصادي، املباين األشغال  اليت متثل يف العمومية على مستوى الوالية و  اإلداراتاهليئات و      
     .4الصناعة و ترقية االستثمار ،3البيئة ، اهليئة العمرانية، السياحة، 2و الطبيعية، الربيد واملواصالت األثريةاملواقع  و
   مصلحة الضبط ، توزيع الطاقة ، النقل ، توزيع املاء  دارات العمومية على املستوى احمللي  و هي :اإلاهليئات و

  .5العقاري
   و هي غرف التجارة الفالحة، املنظمات املهنية، اهليئات احمللية . اهليئات املستشارة اختياراي 

يوم، و هذا بعد  60مالحظاهتا خالل مدة  إبداءقصد  (POS) املخطط إعداديتم تبليغ مجيع اهليئات املشاركة يف 
 .91/178املرسوم التنفيذي  من  09املصادقة عليه من قبل اجمللس البلدي املادة 

، ايوم 60ـــــ، ما عدا املدة احملددة ب(PDAU)املخطط  إعداد: و تتم بنفس اخلطوات يف  مرحلة التحقيق العمومي -3
 .6ايوم 45بدال من 

مبوجب مداولة من  األمراقتضى  إنبعد تعديله   (POS): تتم املصادقة على املخطط  النهائيةمرحلة املصادقة  -4
 .) (PDAU  اجمللس الشعيب البلدي، و يصبح بعدها أداة قانونية مكملة للمخطط

 : 7يف احلاالت التالية  إال  POS)(  مراجعة املخططال ميكن 

                                                 
حيدد إجراءات إعداد خمططات شغل األراضي واملصادقة عليها وحمتوى الواثئق املتعلقة هبا، ، 05/1991/ 28املؤرخ يف ،91/178رقم املرسوم التنفيذي  - 1

 .01/06/1991الصادرة بتاريخ، 26 رقم املتمـم، اجلريدة الرمسية و املعدل 
 .91/178رقم  من املرسوم التنفيذي  08املادة  -2
يعدل ويتمم املرسوم  ،11/09/2005، الصادرة بتاريخ 62رقم  اجلريدة الرمسية ،28/05/2005املؤرخ يف ، 05/318رقم من املرسوم التنفيذي  02املادة  -3

 .91/178رقم التنفيذي 
 حيدد إجراءات إعداد خمططات شغل 91/178 رقم ، يعدل املرسوم التنفيذي2012/ 04/ 15املؤرخ يف  12/166رقم من املرسوم التنفيذي  02املادة  - 4

 .11/04/2012الصادرة بتاريخ   21رقم اجلريدة الرمسية حمتوى الواثئق املتعلقة هبا،  املصادقة عليها و األراضي و
 .12/166 رقم من املرسوم التنفيذي 08املادة  - 5
 .91/178رقم  من املرسوم التنفيذي  10املادة  - 6

 .90/29 رقم من القانون 37املادة - 7
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 البناايت املتوقعة  أوسوى ثلث حجم البناء املسموح به من املشروع احلضري  إلمتامهاملقرر  األجلمل ينجز يف  إذا
  األويل.يف التقرير 

  املبين املوجود قد تعرض لتدهورات انجتة عن ظواهر طبيعية  اإلطاركان   إذا. 
  نصف  لاألقسنوات من املصادقة عليه، أغلبية مالك البناايت البالغني على  5إذا مت طلب التعديل و بعد مرور

 .(POS)حقوق البناء اليت حيددها املخطط 
 . إذا استدعت ذلك حاجة إنشاء مشروع ذو مصلحة وطنية 

  التهيئة و التعمري خمططاتالبيئة يف ظل : الفرع الثالث

طات العمرانية اليت طيؤدي قطاع التهيئة العمرانية و البناء دورا مهما يف محاية البيئة خصوصا يف جمال إعداد املخ 
بناءات و املنشآت و تزيد من رونق املدينة، و يعتمد حسن توزيع املواقع لاجلوانب اجلمالية ل معفق تو الذوق العام و ت  ناسبتت

مة اجلغرافية مبا خيدم احمليط العام إىل غري ذلك، من املواضيع اليت رغم كثرة النصوص فيها إال أن التهيئة العمرانية يف بالدان تعيش أز 
 و يساهم يف محاية البيئة 1يف توزيع اجملال اجلغرايف مبا خيدم املواطننيمن انحية االنسجام  فقط بل أيضا انحية الذوق حادة، ال من 

يعترب اهلدف الرئيسي من إنشاء أدوات التهيئة و التعمري، تنظيم عملية التنمية العمرانية واستهالك العقار حيث   
   مع  ضمان التسيري العقالين لألراضي مبا حتتويها من مصادر و ثروات طبيعية، و هذا  احلضري واحلد من استغالله العشوائي،

ضرورة حتقيق  إىل أيضامن خالل حتديد التوجيهات األساسية لتهيئة األراضي املعنية مع ضبط توقعا و قواعد التعمري، كما تسعى 
ت احلساسة و املواقع و املناظر وحتديد شروط التهيئة والبناء واحملافظة على املساحا األراضياملوازنة من خالل ترشيد استعمال 

الطبيعية  األوساط، و املوازنة بني وظيفة السكن و الفالحة و الصناعة ووقاية احمليط و 2الطبيعية والتكنولوجية األخطارللوقاية من 
احلد من التدهور البيئي الناتج عن تسارع حركة ، و هذا ما يساهم  و لو بطريقة غري مباشرة يف 3و الرتاث التارخيي و الثقايف

 .التعمري
 يف نظرا ملراعاهتا البعد البيئي يف حتقيق احلماية الوقائية للبيئة، أدوات التهيئة والتعمري ال ميكن إنكار دور فننه وهبذا 

أدى إىل اختالل التعمري  ،ة التنمية السابقةنشغاالت البيئية يف إسرتاتيجي، فعدم مراعاة قواعد التهيئة العمرانية لإلأهدافها التنموية
وشغل األراضي، إذ يتسم اإلقليم الوطين ابلتجمعات الساحلية الكربى اليت تولد عنها ظهور مدن خلفية  بسبب الزحف الريفي  

اصمة بسبب الوحدات وترتبط املشاكل الكربى للبيئة يف الوقت احلايل هبذه التجمعات الساحلية كمدينة عنابة، وهران و اجلزائر الع
ن الصناعية و كثافة التعمري ، و يف هذا اإلطار تسعى السلطات اإلدارية إىل محاية البيئة يف إطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية م

  4خالل إدراج البعد البيئي ضمن أدوات التهيئة و التعمري
 )PDAU( ،  ويعترب كل من املخطط 5من واثئق التعمرياالعتبارات البيئية ض إدماجختتلف الطريقة اليت يتم مبوجبها 

قانونية حملية ذات طابع تقين ختضع ملنطق  أدواتلذلك يف التشريع اجلزائري ،ابعتبارمها  األنسبالوسيلة  ( POS) واملخطط
ستباقية مبا احللول اإل إجيادالتعمري الوقائي الذي يرتكز على فكرة التنبؤ و استشراف الصورة املستقبلية للتجمعات العمرانية، مع 

  .البيئية ابألوساطحيقق وقاية مسبقة ضد املخاطر احملدقة 

                                                 
، السنة اجلامعية  العاصمة ،كلية احلقوق، جامعة اجلزائر رسالة دكتوراه(،)، عــــلي سعيــــدان، احلمـــــاية القانونية للبيئة من التلوث ابملواد اخلطرة يف التشريع اجلزائري  - 1

 .240، ص 2007 -2006
 

 .04/05رقم  من القانون  11املادة- 2
 .90/29رقم  من القانون 01املادة - 3
 .14،ص 19961،، العدد6، مـجلة املدرسة الوطنيــة لإلدارة، اجملــلد إدارة  جملةومحاية البيئة"، مصطفى كراجي،"كيفيات تطبيق التشريع املتعلق بتسيري احمليط -4

5 -Michel Prieur, droit de l’environnement, op.cit., p907. 
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، ميكن استخالص بعض املظاهر اليت تبني املكانة  إعدادها إجراءاتو من خالل دراسة حمتوى هذه املخططات و  
 اليت تشغلها االعتبارات البيئية .

على التقرير  أساسيركز و بشكل نه ي  ن، فاإلقليملتهيئة  األساسيةعند حتديده للتوجهات  و (PDAU)فاملخطط 
   التوجيهي الذي يقدم  معطيات دقيقة و قاعدة معلومات حول حقيقة املخاطر اليت ميكن مواجهتها من جراء التنمية العمرانية، 

الواجب محايتها كالساحل،  األراضي أيضاو بناءا عليه يتم حتديد منط التهيئة مبا يتوافق مع متطلبات محاية البيئة، كما حيدد 
 .   1ذات الصبغة الطبيعية و الثقافية البارزة األراضياجليدة، و  أوالزراعية  املرتفعة  اإلمكاانتالفالحية ذات  األراضي

الدميقراطية التشاركتية اليت تعتمد على مشاركة الفاعلني  أسساملشاورة،  و تحقيق العموميالكما تعكس كل من مرحليت 
يربز دور اجملتمع احمللي البيئي و املواطن يف خلق خمططات عمرانية تتكيف مع االنشغاالت  أين، ياجلهو على املستوى احمللي و 

 .جتماعية ووقاية  البيئةالبيئية و حتقق املوازنة بني ضرورات التنمية االقتصادية اال
و بومرداس  2001و قد وسع املشرع اجلزائري من دائرة املشاركة بعد الكوارث الطبيعية اليت عرفتها منطقيت ابب الواد   

      .السياحةالتهيئة و التعمري ، لتشمل كال من  مصلحة البيئة و مصلحة  أدوات، حماولة منه لتدارك اخللل الكامن يف 2003
تبقى حلول اضطرارية  أهنا إالالبيئة ضمن املخططات العمرانية،  إلدراج أكثريفتح اجملال   اإلجراءهذا   أنو رغم  

  .غياب الوعي البيئي  و ثقافة املشاركة لدى املواطن  حيول دون ذلك أنكما   ،ترقيعية و غري مدروسة
    يف اجلزائر ، جيدر بنا أن نالحظ أن هذه األخرية كانت ط عمراين معنيطأما من الناحية املنهجية املتبعة يف إعداد خم

شكل نظرة لبالد، كما أهنا ت  لحسب التطورات االجتماعية و االقتصادية و السياسية  أتيتتزال تقوم نظراي على أس قانونية  و ما
يف    سلطة مركزية يف صياغة النماذج املختلفة، و من نتائج ذلك  جند أن أدوات التهيئة و التعمري اليت طبقت حلد اليوم  تقوم على

ط التوجيهي طيف فرنسا ألسباب اترخيية معروفة ، فبعد إثبات حمدودية املخ اآلنحد  إىلاجلزائر تعترب نسخا معدلة ملا جرى تطبيقه 
لعلها متكن من  (SDAU) للتعمريط العمراين املؤقت يف هذا البلد مت اعتماد الرسيمة التوجيهية طخالعمراين الذي جاء بعد امل

ط طأي خم  (Plan )أي رسيمة إىل كلمة  (Shema) يف اجلزائر غريت كلمة اقتباسهااإلجابة على التساؤالت املطروحة ، و عند 
 .للمدنط على التحكم يف التوسع العمراين الالشرعي طدون أن تلمس من وراء ذلك أي حتسن ملموس يف قدرة املخ

قدم كما أنه ي    ،ؤجل املشاكل اليت تطلب حلوال عاجلة، حيث أنه ي  2ط مل يصبح عمليا أكثر من السابق طكما أن املخ  
ابإلشكالية العمرانية  االهتمامغل اجملال من قبل املباين دون توسيع يهتم ابلدرجة األوىل بش   ألنه ،حلوال من وجهة نظر تقنية حبتة

 . و البيئية 3و االقتصادية و االجتماعية أببعادها السياسية 
ضح ضعف االهتمام ابلبعد البيئي يف دراسة و منهجية إعدادها، وذلك يتفمن خالل حتليل أدوات التهيئة و التعمري،  

القرارات و يف حتديد أولوايت التهيئة ابلنسبة لصور  ن القضااي املرتبطة مبعاجلة مشاكل السكان و املرافق تؤثر يف عملية اختاذأل
 ، حيث تطغى األهداف التنموية على األهداف البيئية .4استغالل األرض

 ــــركزت  حمدود جدا حيث    ،، و املراسيم التنفيذية اخلاصة به 90/29 رقم البيئية يف القانون االنشغاالت كما أن معظم 
 ؛األوساط الطبيعية و املناظر،محاية الرتاث الثقايف و التارخيي، السواحل ،معظمها على مشاكل التلوث اليت متس األراضي الفالحية

 .املعيشي اإلطاربت متاما األبعاد املرتبطة بنوعية احلياة و ي  بينما غ  

                                                 
 .91/177رقم  من  املرسوم التنفيذي  17املادة  - 1
 .191، 190 ص بومجعة خلف هللا، مرجع سابق، ص - 2

 .186، ص املرجع نفسه  - 3

، كلية اآلداب والعلوم االنسانية، و العلوم االجتماعية اآلدابجملة الطبيعية و اسرتاتيجيات احلماية"،  األوساطزهية شويشي، "البيئة يف اجلزائر التأثري على  -4
  .2012ديسمربسطيف، العدد السادس عشر، 
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      على البيئة ابلنسبة ملشاريع التهيئة التأثريتقتصر على تكريس مبدأ الرتخيص املسبق، و دراسة  أهنا ضف إىل ذلك 
، خبالف املشرع الفرنسي الذي ادمج املبادئ البيئية 16و 15من خالل املادتني  03/10رقم  ونناليت نص عليها القا، و التعمري

 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 

 .1بعد وقوعها  لإلصالحاليت قد يتسبب فيها و اليت تبدو غري قابلة  األخطارطورة خعليها بسبب 
 املطلب الثـاين: خمططات التهيئة اإلقليمية من منظور بيئي

معتمد يف معظم دول العامل، لكن مع  أسلوب ططات التهيئة اإلقليمية أداة من أدوات تسيري وتنظيم اإلقليم، وهوتعترب خم
 أين يظهر االختالف يف التوجهات الرئيسية، املبادئ و األهداف. ،اختالف الرؤى اخلاصة ابلتنمية ومقتضياهتا

مضمون التخطيط يف إقليم معني، بشرط وضوح املسائل املراد قليمي عبارة عن تطبيق ن التخطيط اإلنف ،و كما هو معلوم
مصطلحني اللذين يتكون لقليم، اليت اعتمدت املعايري اخلاصة لتحديده، و ابلتايل سيكون املعىن احلريف لالتخطيط هلا يف هذا اإل

بقعة معينة من األرض، تعرف الذي ميارس على  ،تعريف هذا املستوى من التخطيط قليمي( مها األساس يف)التخطيط،اإل منهما
قليم، أي مساحته اليت توفر  فيها مؤهالت طبيعية و بشرية معينة جتعل لذلك جيب أوال حتديد هوية اإل ؛ابإلقليم التخطيطي ....

ها تخطيط مع وجود ذلك احلجم من السكان الذي حتده مراكز االستيطان البشري القائمة، أو اليت ميكن إقامتلمنه إقليما صاحلا ل
التخطيط أو توجد ضرورة إلقامتها الحقا يف ذلك اإلقليم، ما يستدعي اعتباره جماال ميكن التخطيط فيه، وبعبارة أخرى فنن 

قليمية، مث ميزات واخلصائص اإللن العمليات التخطيطية البد أن تكون مالئمة لأقليمي جيب أن يلتزم ابخلصوصية اإلقليمية، و اإل
د هبدف حتقيق أعلى درجة مكنة من التشابه و دقليم حمإقليمي ليشكل التطبيق العملي ملفهوم التخطيط يف نطاق أييت التخطيط اإل

قليم اعتمادا على التكامل بني النشاطات املختلفة اليت ميكن حتقيقها من خالل االستغالل التنسيق املكاين بني أجزاء ذلك اإل
قليم، و عية، وفق أفضل استعمال هلا من أجل حتقيق أفضل مستوى حيايت لسكان اإلقليم البشرية و الطبيالناجح إلمكانيات اإل

والتكامل        ق من خالل توجيه العمليات التخطيطية و فعالياهتا املختلفة حنو املعاجلات اليت تطلبها عملية التنسيق قهذا يتح
   .2مقليفضل ملوارد اإلستعمال األخلقها متطلبات اإلـنشطة اليت تبني األ

، حيث بذلت جمهودات كبرية بعد فرتة التسعينات تطورت فكرة التخطيط اإلقليمي بعد ظهور مفهوم التنمية املستدامة
، خاصة البعد البيئي الذي يعكس الدور الذي تلعبه 3من أجل حتقيق ختطيط إقليمي يدمج األبعاد املختلفة للتنمية املستدامة

 .البيئة خمططات التهيئة اإلقليمية يف محاية

تبين فكرة التنمية املستدامة أصبح املشرع اجلزائري يويل اهتماما كبريا ملشاكل العمران والبيئة معا، من خالل حتقيق بعد  
التوافق بني النمو العمراين ومحاية البيئة من خالل دمج االعتبارات البيئية ضمن خمططات التهيئة اإلقليمية يف إطار السياسة الوطنية 

 .4 املتعلق بتهيئة اإلقليم يف إطار التنمية املستدامة  20/ 01القانون رقم اإلقليم وتنميته املستدامة املنصوص عليها يف لتهيئة 
 

 املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم: الفرع األول
مل يتم اعتماد فكرة التخطيط اإلقليمي يف إطار التنمية املستدامة إال حديثا، نظرا للموقف السياسي الرافض لفكرة املوازنة بني 

 .املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم أمههاالتنمية والبيئة  واليت تبلورت يف جمموعة من املخططات 
                                                 

 .240علي سعيدان ، مرجع سابق ، ص   - 1

 .81،82ص  حممد جاسم شعبان العاين ، مرجع سابق، ص - 2
3 - P .André, C-E .Delisle, J-P. Revéret, op.cit, P 19.  

 .15/12/2001، املؤرخة يف  77 رقم الرمسية، يتعلق بتهيئة اإلقليم و تنميته املستدامة، اجلريدة 12/2001/ 12، املؤرخ يف 01/20القانون  رقم  -4
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 املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم أوال : مفهوم
املتضمن قانون هتيئة اإلقليم وتنميته املستدامة،  01/20رقم اعترب القانون  : اإلقليمتعريف املخطط الوطين لتهيئة  -1

املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم أداة تعمل على تنمية الفضاء الوطين تنمية مستدامة ومنسجمة ملواجهة االستحقاقات الكربى 
الرتاب الوطين التوجيهات والرتتيبات اإلسرتاتيجية األساسية فيما خيص السياسة الوطنية ، حيث يرتجم ابلنسبة لكافة 1للمستقبل

، فهو عبارة عن فعل تعلن اإلدارة الدولة مشروعها اإلقليمي، فهو يبني الطريقة اليت تعتزم من 2لتهيئة اإلقليم وتنميته املستدامة
االجتماعي، الفعالية االقتصادية واإلسناد البيئي يف إطار التنمية املستدامة  خالهلا الدولة ضمان التوازن الثالثي املتمثل يف اإلنصاف

سنة املقبلة، وهو هبذا أداة تعكس وتشكل التوجيهات اإلسرتاتيجية للتهيئة  20على مستوى الرتاب الوطين ابلنسبة لـ 
ليه، حيث تلتزم به كل القطاعات الوزارية، ،كما تعترب أيضا أداة قانونية تكتسب القوة القانونية بعد املصادقة ع3املستدامة

، و كذلك تلتزم بتوجيهاته أيضا مجيع املخططات 4اجلماعات اإلقليمية واملؤسسات الوطنية واحمللية يف إعداد مشاريعها ومـخططاتـها
 ابختالف أنواعها احرتاما ملبدأ التدرج.

عناصر أساسية أو ذات اهتمام وطين، على  ية، بل يعتمد إن املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم ال يقدم حلول للمسائل احملل
 حتل مشاكل القطاعات  التهيئة اإلقليمية الابعتبار أن فهو يقوم بدور املوحد للسياسات العمومية وحيرتم صالحيات كل قطاع، 

     كافة الرتاب الوطين ، حيث يطمح املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم إىل حتقيق االزدهار واإلنصاف عرب5بل تسهر على تفعيلها
خمطط قطاعي يشمل معظم القطاعات: قطاع املالية، الطرق  20برانمج عمل حيث تلتزم الوزارات بتحضري  20من خالل 

 واملواصالت والري.....، ستة رهاانت كربى،أربعة خطوط توجيهية و أربعة سيناريوهات .
ربعة خطوط توجيهية تقوم على جمموعة من املبادئ الكربى املخطط الوطين هو وثيقة قانونية توجيهية ترتكز على أ

)كخيار تنمية اهلضاب العليا ( ومقرتحات تشمل جتسيد مجلة من الورشات ) إنشاء سدود، حمطات حتلية املياه (  تندرج حتت 
 إطار تفعيل خمططات عمل حمددة ودقيقة.

  ة من الفرضيات اليت تتجسد يف شكل أربعة سيناريوهات، جيسد املخطط نظرة مستقبلية إقليمية ويعتمد يف ذلك على جمموع
خمططات  09،الكربى خمططات توجيهية لتهيئة احلواضر 04،برانمج عمل إقليمي20،خمطط توجيهي قطاعي 21وهو يشمل:

 خمطط لتهيئة الوالية. 48جهوية لتهيئة اإلقليم و 

تعد من الرهاانت األساسية للمخطط الوطين لتهيئة اإلقليم بناء  األهداف البيئية للمخطط الوطين لتهيئة اإلقليم:  -2
االستدامة، وجيعل من هذه األخرية انشغاال مسبقا ألي تدخل يف ميدان  و إقليم مستدام يقيم عالقة متينة بني هتيئة اإلقليم 

نص  املشرع اجلزائري جمموعة من األهداف ، أين تربز البيئة كعامل أساسي لتحقيق التنمية املستدامة، ومن هذا املنطلق 6التهيئة
 املتعلق بتهيئة وتنميته املستدامة. 01/20 رقم وجب القانونالبيئية اليت تنبع التزامات الدولة احملددة على اخلصوص مب

                                                 
 . 01/20 رقم من القانون 01املادة  -1

  2- املادة 07 من القانون رقم 20/01.
       ،21/10/2010يف الصادرة، 61 رقم يتضمن املصادقة على املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم، اجلريدة الرمسية ، 2010جوان  29مؤرخ يف  10/02 رقم القانون -3

 .115ص 
 

 .01/20رقم  من القانون  02املادة  -4
  5-  القانون رقم 02/10، ص 9

 .45ص  ، 10/02 رقم القانون - 6
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ب كل يعترب خمطط التهيئة اإلقليمية أداة ابرزة لتحقيق التنمية املستدامة، خاصة إذا ملسنا أن النهوض هبا  ودعمها يتطل
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 

مة واملسامهة يف تدارك النقائص الطبيعية واجلغرافية على كافة اإلقليم،  ومن بني األهداف البيئية للمخطط الوطين بطريقة مستدا
 :1لتهيئة اإلقليم ما يلي

 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 
كاملناطق   محاية الفضاءات واجملموعات اهلشة إيكولوجيا واقتصاداي وتثمينها بتحديده كيفيات ضمان احملافظة عليها -

، املناطق السهبية من خالل مكافحة التصحر 3واملرتفعات اجلبلية والرتاث الغايب 2الساحلية واجلرف القاري واملناطق الرطبة
 .5، كما يسعى أيضا إىل محاية  املنظومات البيئية يف املناطق الصحراوية4واإلستغالل الفوضوي ومحاية املساحات الرعوية

توازانت يف توزيع املشاريع االستثمارية، الصناعية و التجارية و خاصة اخلدماتية منها، خاصة  كما يهدف أيضا إىل خلق
بني والايت الشمال الساحلي و اجلنوب و اهلضاب، مع القضاء على ظاهرة تدهور النسيج العمراين و بروز أمناط عمرانية مشوهة 

 يت أتثرت بفعل تسارع اتساع الدوائر احلضارية بطريقة عشوائية. للبيئة، مع إعادة االعتبار خلدمة األراضي الفالحية ،و ال
يعترب إدماج إشكالية البيئة يف بعدها القاري واإلقليمي ضمن السياسة الوطنية للتهيئة اإلقليمية، مطلب ضروري لتحقيق           

من       يتماشى مع طاقة حتملها البيئية ويتحقق ذلك  املقاربة اإلقليمية للتنمية املستدامة، واليت تسعى إىل ضمان تنمية األقاليم مبا
 محاية الرتاث الطبيعي والثقايف.  -:6خالل

 دميومة الرتاث الطبيعي والثقايف قصد نقله لألجيال القادمة وعدم اجملازفة بقدراهتا يف االستفادة منه. -

 احمللية.تقومي اقتصادي واجتماعي هلذا الرتاث وبصفة خاصة يف إطار سياسة التنمية  -

املوازنة بني  حتقيقأعطى أمهية كربى لإلشكاالت البيئية، حيث يسعى إىل  اإلقليماملخطط الوطين لتهيئة  أنمن الواضح 
احلال ابلنسبة للمناطق الساحلية، اجلبلية،  من مراعاة خصوصيات املناطق احلساسة، وكما هو انطالقااحلفاظ على البيئة و محايتها 

العليا واملناطق الصحراوية، مراعيا بذلك خصوصيتها الطبيعية و الثقافية و االجتماعية و االقتصادية  و بشكل و مناطق اهلضاب 
يرمي إىل استغالهلا بشكل عقالين و احلفاظ  على التنوع البيولوجي ، ابإلضافة إىل تطوير األنشطة االقتصادية اليت تراعي ظروف 

 . 7هذه املناطق

                                                 
 .01/20 رقم من القانون 09و  04 رقم املادتني - 1

 01/20 رقم من القانون 13 املادة - 2
 .01/20 رقم من القانون  14 املادة - 3

 .01/20 رقم من القانون 15املادة  - 4

 .01/20 رقم من القانون 16 املادة -5

  . 46ص  ،10/02 رقم القانون  -6

 ، كلية احلقوق والعلوم السياسية، (اجلزائر ) ، )رسالة دكتوراه(، جامعة حممد خيضر، بســـــكرة، احلماية القانونية للبيئة يف إطار التنمية املستدامةعبد الغاين حسونة  - 7
  .170، ص2013-2012السنة اجلامعية 
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 البيئية و اخلطوط التوجيهية للمخطط الوطين لتهيئة اإلقليمالرهاانت  اثنيا :
تعترب القضااي البيئية من أكرب التحدايت اليت تواجه السياسة  الرهاانت البيئية للمخطط الوطين لتهيئة اإلقليم :  -1

يف إجياد حلول مستدامة  احلضرية، حيث يكمن الرهان  اإلجتماعية و و الوطنية لتهيئة اإلقليم إضافة إىل التحدايت اإلقتصادية
 البيئة. اجملتمع و، وعملية يتحملها االقتصاد 

يركز املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم على عرض ستة رهاانت متثل هدف أمسى هلذا األخري، و يتم التطرق إىل الرهاانت 
 هي: البيئية و

: تعترب ندرة املوارد املائية، هشاشة الرتبة واألنظمة البيئية، املخاطر الكربى املرتبطة ابلتعمري، نضوب املوارد 1-1
املفرط للموارد الطبيعية يف التنمية دون مراعاة البعد البيئي،  االستغاللإمهال الرتاث الثقايف من أكرب الرهاانت البيئية الناجتة عن 

 .1مال للتحكم يف اسرتاتيجيات هتيئة اإلقليم والتنمية اإلقتصاديةحيث أصبح مبدأ اإلستدامة البيئية عا
: يوجد الريف يف حالة صعبة نتيجة حركات النزوح اليت تعرض هلا يف السبعينيات أزمة عامل الريف 1-2

تعين هذه األخرية  والثمانينيات، و يلوح يف األفق اجتاهات التوجه حنو املدن الصغرية واملتوسطة، أو العودة إىل احلياة الريفية وال
القوى لطبيعتها الفالحية ويف احلالتني يفرتض التجديد الريفي ربطا قواي بني  استعادةالعودة إىل املسكن املشتت، ولكنها تعين 

 .2الريف واحلضر
تعترب األزمة احلضرية من أولوايت املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم، الذي يسعى إىل حتقيق  األزمة احلضرية: 1-3

ضرية مستدامة تراعي البعد البيئي، حيث تعاين البيئة احلضرية والبيئة يف الريف من خماطر التعمري، كما تعاين املدن أيضا تنمية ح
من غياب نظام حضري متوازن و منسجم أين يربز خلل كبري بني قمة املراكز الكربى الضخمة وقاعدة مبهمة من املدن ذات 

 .3الوظائف والعالقات ضعيفة اهليكلة
 الوطين ورهاانته، تقوية الرابط اإلقليمي . االقتصاد انفتاح، واالقتصاديو تتمثل ابقي الرهاانت يف : احنالل الرابط الدميغرايف 

     ، مت حتديد أربعة  خطوط توجيهية،4ملواجهة الرهاانت الكربى لتهيئة اإلقليم اخلطوط التوجيهية لتهيئة اإلقليم :  -2
الواجب إتباعها لتحقيق هتيئة إقليمية مستدامة، و اليت يتم جتسيدها عن طريق برامج العمل العشرون وتتمثل اليت متثل املسارات  و

 اخلطوط التوجيهية يف:
يعترب البعد البيئي من األعمدة الثالثة  :حنو إقليم مستدام: إدماج إشكالية البيئة يف بعدها القاري واإلقليمي 2-1

من   نها للتنمية املستدامة، ومن هذا املنطلق تربز أمهية البيئة كعامل أساسي يف حتقيق إقليم مستداماملتكاملة واملتفاعلة فيما بي
 وهتيئة اإلقليم وهذا ما يسعى لتحقيقه املخطط التوجيهي األول من خالل برامج العمل التالية: االستدامةخالل املزاوجة بني 

 حملافظة على الرتبة وحماربة التصحر، األنظمة البيئية، املخاطر الكربى، الرتاث الثقايف.برانمج العمل اإلقليمي، دميومة املورد املائي، ا
محاية  من خالل اليت ال تتم إال   و ،متثل البيئة عامل أساسي يف حتقيق املقاربة اإلقليمية للتنمية املستدامة للمخطط الوطين         

منه، تقومي اقتصادي  االستفادةالرتاث الطبيعي والثقايف مع ضمان قدرة األجيال املستقبلية على  استدامةالرتاث الطبيعي والثقايف، 
و اجتماعي هلذا الرتاث، وبصفة خاصة يف إطار سياسة التنمية احمللية، حيث تتبىن هذه املقاربة تنمية األقاليم مبا يتماشى مع طاقة 

    ل اخلط التوجيهي األول إجياد حلول طموحة لألزمة البيئية احلالية الناجتة حتملها، حيث حياول املخطط هتيئة اإلقليم من خال
                                                 

 43، ص  10/02 رقم القانون -1

  44، ص 10/02 رقم القانون -2

 .02/ 10 رقم القانون -3

اإلقليمي، االستدامة توجد ستة رهاانت للمخطط الوطين و تتمثل يف : إعادة شغل اإلقليم، تكييف النظام مع متطلبات املستقبل، التنافسية اإلقليمية، اإلنصاف  -4
  .118ص  نفسه،اإلقليمية، احلكم الراشد لإلقليم، املرجع 
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البيئية، مما أدى إىل ظهور  االستدامةخاصة  االستدامةعن النموذج الوطين للتنمية املتبع منذ عقود الذي مل يركز على فكرة 
       رض للمخاطر الكربى، حيث يربز دور العامل البيئيإشكاالت شديدة احلساسية متس املورد املائي، الرتبة ويتعلق أيضا ابلتع

، فهذا األخري ال ميكن أن يتطور عندما تتضرر البيئة واملوارد، كما ال ميكن فصل محاية الرتاث و األنظمة البيئية االقتصاديف تطوير 
 .1عن فرص وعراقيل التقومي اإلقتصادي

وإمنا  ،املوارد الطبيعية ال يتوقف على التحديد املسبق لطاقة حتملها استدامةإن حتقيق تنمية منسجمة لألقاليم وضمان         
وتثمني املورد املائي والرتبة والتنوع البيولوجي  االستغالليتوقف على حتديد العراقيل واحلدود وتعدادها، وهكذا تصبح قدرات 

لقدراهتا على التجدد قصد تفادي وضعيات ال ميكن الرجوع عنها ويشكل ضغط  االعتبارمرتابطة مع محايتها و األخذ بعني 
 املخاطر الكربى أيضا بعدا آخر لتقييم طاقات التحمل .

تتمثل أهداف اخلط التوجيهي الثاين يف بعث ديناميات توازن جديدة بني  إنشاء ديناميات إعادة التوازن:  2 -2.
 وضع نظام حضري يف خدمة اإلقليم.الشريط الساحلي واملناطق الداخلية، و 

يهدف رهان إعادة التوازن اإلقليمي إىل بروز خطوط جديدة للتقسيم واستقطاابت جديدة هتيكل تنظيما متجددا 
حيث يربط بني فضاءات متمايزة، و لكن أكثر تكامال وتضامنا سواء بني املكوانت الكربى لإلقليم ) الساحل، التل،  لإلقليم

واجلنوب ( أو بني مدن بوظائف حمددة أو بني املدن واألرايف، ويستند إىل إعادة هيكلة الساحل والتل وتنمية اهلضاب العليا، 
طوعية للهضاب العليا واجلنوب وترقية نظام حضري أكثر تسلسل وبعث عالقات أكثر كثافة وأكثر قدرة على استقطاب عامل 

 قليم الذي تطبق فيه وهي:، وهذا إبتباع إسرتاتيجيات ختتلف ابختالف اإل2الريف
 القضاء  التلية تساهم وبشكل كبري يف محاية األنظمة البيئية و إسرتاتيجية إعادة هيكلة الفضاءات الساحلية و   

على عملية التعمري غري النوعية من خالل إنشاء الربط للتل وهتيئة التنمية ابحلواضر الكربى ليشمل اجملال التلي 
 أبكمله.

 التنمية الطوعية للهضاب: تعمل على إحياء املنظومة البيئية السهبية وتنميتها ومحايتها من الرعي  إسرتاتيجية
 العشوائي والتعمري الالمشروع.

 تنمية طموحة للجنوب: تعمل على تنمية مستدامة للجنوب، حيث مت مراعاة طبيعة البيئة الصحراوية  إسرتاتيجية
 ية الطبيعية، الساحلية.مما حيقق محاية وتثمني املوارد الطاقو 

  ،يتوقف تنفيذ هذه اإلسرتاتيجيات على برامج العمل التالية: كبح التسحل و توازن الساحل، خيار اهلضاب العليا
 .3خيار تنمية اجلنوب، مواقع نقل األنشطة، الالمتركز اإلداري، نظام حضري متسلسل ومتشابك

ملخطط الوطين لتهيئة اإلقليم إىل خلق شروط التنافسية يهدف اخلق شروط جاذبية وتنافسية األقاليم:   3 -2
واجلاذبية لألقاليم بتأكيد قدرهتا على اإلنتاج والتبادل وفق قواعد االقتصاد العصري، وجذب املهارات والتكنولوجيا واالستثمارات 

 : 4األجنبية، وال يتحقق ذلك إال من خالل توفري العناصر التالية
 ضمن فعالية اإلنتاج واملبادالت الداخلية والدولية وتتمثل ابخلصوص يف شبكات إمداد هياكل التنافسية واليت ت

 ترتكز على مطارات وموانئ دولية، خدمات، نقل ... إخل.
  .التنظيم اإلقليمي للقواعد اإلنتاجية يساهم يف حتسني القدرات اإلنتاجية لألقاليم 

                                                 
 .46، ص 10/02 رقم القانون -1

 59، ص 10/02 رقم لقانونا -2

 60، ص 02/ 10 رقم القانون -3

  .70، ص 10/02 رقم القانون -4
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 .دعم االنفتاح الدويل للجزائر 
، والذي يعترب عامل االستدامة من اخلط التوجيهي الثالث كعنصر أساسي من خالل عامل الدميومة وتربز مكانة البيئة ض

 .1أساسي للتنافسية واجلاذبية للمدى الطويل بتهيئة الرأس املال البيئي واإلقليمي وبرتقية قيمته
يعمل اخلط التوجيهي الرابع على القضاء على التباينات بني األقاليم من خالل حتقيق اإلنصاف البيئي:  2-4

ستدراك وأتهيل املناطق اليت تعاين من معوقات اجلاذبية والتنافسية حيث ختلق هذه األخرية تباينات كبرية بني األقاليم فتزيد من ا
 االقتصادية فاالختالفات، 2من التهميش اإلقليميحظوظ بعضها وتعمق الفوارق بني بعضها البعض كما تغذي أشكاال جديدة 

 واالجتماعية واجلغرافية بني األقاليم والتهميش واهلشاشة واإلقصاء تعترب عوامل قوية تتفاعل فيما بينها لكبح اإلنصاف اإلقليمي.
إىل تدهور البيئة إن عدم حتقيق اإلنصاف اإلقليمي والذي يعترب خاصية من خصائص التنمية اإلقليمية املستدامة يؤدي 

اليت  ،يف الفضاءات الريفية 3بوضوح مظاهر عدم اإلنصاف اإلقليمي داخل اإلقليم تجلىتالريفية وأيضا البيئة احلضرية، حيث 
مما ساهم ذلك يف ظهور التعمري  ،تبدو هشة خاصة الفضاءات السهبية واجلبلية، ويف املدن اليت تعرف حركة منو سريعة غالبا ما

 ذي يؤثر على البيئة سلبا، وأيضا يف املناطق اليت تتميز بطابعها املعزول كبعض املناطق اجلبلية أو اهلضاب العليا.العشوائي ال
 هي:  و4من خالل ثالث برامج أساسية  يتم جتسيد اخلط التوجيهي ) حتقيق اإلنصاف اإلقليمي(

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

  :والذي يهدف إىل دعم التواصلية والتجهيزات وطاقات اخلدمات لعامل الريف مع جعله فضاء التجديد الريفي
 .العالقات احلضرية الريفية عالقات مكثفة وتكامليةمنتج وجذاب، إدراج عامل الريف يف 

 :ويهدف إىل تفادي انفصال وهتميش األقاليم وإدراج املناطق ذات العوائق  استدراك وأتهيل املناطق ذات العوائق
 يف األقاليم األكثر إتساعا الكفيلة بضمان املبادالت والتكامل.

 لتهيئة اإلقليم، كما تشكل أيضا اخليارات األساسية واألهداف الوطين املخططتشكل اخلطوط التوجهية األربعة هيكل 
واإلنصاف نتيجة تكريس مفهوم التنمية املستدامة، وهذا  االستدامةالكربى للتنمية حيث أهنا تعمل وبشكل متكامل على حتقيق 

طط الوطين لتهيئة اإلقليم إىل حتقيقه، بل ما جيعل من محاية البيئة واحملافظة عليها وحتسينها حمورا أساسيا وهدفا رئيسيا يسعى املخ
 أدى ذلك إىل ترقية مكانتها ضمن جمال التنمية اإلقليمية.

اليت تعترب إطار مرجعي  اإلقليممتثل برامج العمل العشرون اآللية التقنية التطبيقية لتحقيق توجهات املخطط الوطين لتهيئة 
 لتحقيق  تنمية إقليمية شاملة و مستدامة.

 اجلهوية  ةاإلقليميالفرع الثاين : خمططات التهيئة 
لتحقيق أهداف السياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم اعتمد املشرع اجلزائري جمموعة من املخططات اليت ترتجم ابلنسبة جلزء من 

خمطط هتيئة اإلقليم  املخطط اجلهوي لتهيئة اإلقليم، اإلقليم التوجيهات و الرتتيبات األساسية و جتسيدها واقعيا، و تتمثل يف :
 الوالئي و املخططات التوجيهية لتهيئة فضاءات احلواضر الكربى.

 
 

                                                 

  1- القانون رقم 10 /02، ص72 . 

  2- القانون رقم 02/10، ص 95.

  3- القانون رقم 02/10، ص 96.
  4- القانون رقم 02/10، ص ص 98، 101.
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 أوال: املخطط اجلهوي لتهيئة اإلقليم 
املشرع اجلزائري أسلوب التخطيط اجلهوي كأداة لتهيئة اإلقليم أول  انتهج تعريف املخطط اجلهوي لتهيئة اإلقليم: -1

، بعد تبلور فكرة ضرورة القضاء 01/20 رقم امللغى مبوجب القانون 1املتعلق ابلتهيئة العمرانية 03/87رقم  مرة من خالل القانون
ة املتكاملة إبجياد خمططات تقوم على فكرة التدرج على االختالالت والفوارق اجلهوية الناجتة عن السياسة التنموية، و تشجيع التنمي

 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 
 .2لتهيئة اإلقليم التوجيهات و الرتتيبات اخلاصة بكل برانمج جهةابلتوافق مع املخطط الوطين 

     يعترب املخطط اجلهوي لتهيئة اإلقليم أداة خاصة ذات بعد إقليمي، تتكفل بتهيئة جمموعة من الوالايت اليت تشكل         
استعماالت متبادلة للموارد الطبيعية،   يف جمموعها جهة أو إقليم، و هلا خصوصيات تضاريسية مشرتكة ووجهات إمنائية متكاملة و

    كم ميكن اعتبارها أيضا، أداة إسرتاتيجية ذات طبيعة توجيهية، تكرس فكرة التنظيم العمودي لإلقليم من خالل مراعاهتا للمبادئ 
ارق اجلهوية وتشجيع و األهداف املقررة يف املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم، و هتدف إىل القضاء التدرجيي على االختالالت والفو 

التنمية اجلهوية املستدامة من خالل هتيئة فضاءات الربجمة اإلقليمية ابعتبارها فضاء للتشاور حول املشاريع و الربامج املشرتكة 
 للعديد من الوالايت. 

الربجمة على املخططات اجلهوية حتت اسم خمططات هتيئة فضاءات  ، نص10/02 ما جتدر اإلشارة إليه، أن القانون رقم
و تتمركز حول  املدن األربعة الكربى، مدن الربط يف التل، مدن توازن اهلضاب العليا  ،مدن  ،اإلقليمية، و اليت يبلغ عددها تسعة

 .3تنمية اهلضاب العليا  و مدن تنمية اجلنوب 
الطابع اجلهوي يف ، 03/10رقمكرس املشرع اجلزائري من خالل القانون   إعداد املخطط اجلهوي لتهيئة اإلقليم: -2

و اإلقليمي اإلداري، ابعتباره أسلوب حديث ومبتكر  الذي حيكمه و يديره جهاز مركزي، كبديل عن الطابع احمللي ،التسـري
للتسيـري و احلفاظ على البيئة، مراعيا بذلك االمتداد الطبيعي  لألقاليم، حيث ميكن  االعتماد عل الطابع الساحلي ، الصحراوي، 

 .4.........اخل، كبديل عن الوالايت و البلدايت من اجل احلفاظ على الطبيعةالسهوب ...
"على ضرورة تفعيل دور املخططات اجلهوية لزايدة اجلزائر غدا و قد أكد اجمللس االقتصادي و االجتماعي يف تقريره " 

 .5اجلهوي التكامل بني الوالايت على املستوى
 اإلطارسب لتحقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية و احمللية و كذلك حيث يعترب التخطيط اجلهوي اإلطار األن

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 

 و التقسيمات اإلدارية، كما انه يراعي أيضا التمايز البيئي ملختلف األقاليم .ابحلدود اإلقليمية 
كما أشار املخطط األزرق، وهو تقرير أعدته وزارة الداخلية إىل اآلاثر السلبية لنظام التوزيع اإلقليمي لالختصاصات 

  .والايت 05مع عمراين ألزيد من احمللية ملكافحة التلوث، و أفضل مثال قدمته تلوث وادي الشلف الذي يتكون من جت

                                                 
 .28/10/1987الصادرة يف  ،50 رقم العمرانية ،اجلريدة الرمسية املتعلق ابلتهيئة، 1987جانفي27املؤرخ يف  ،87/03رقم من القانون  37املادة  -1
  برانمج اجلهة لتهيئة اإلقليم و تنميته هو اإلقليم الذي يتكون من عدة والايت متامخة ، هلا خصوصيات فيزايئية  "فنن 01/20من القانون رقم  03طبقا املادة  -2

 ."ووجهات إمنائية مماثلة أو متكاملة
 .122، ص 10/02رقم القانون  -3
 . 149ص امعة بسكرة،ــــ، العدد السادس، كلية احلقوق و العلوم السياسية، ججملة االجتهاد القضائييف محاية البيئة"،  اإلقليمية"دور اجلماعات  حممد ملسخ، -4
 .09/04/1997 يف ة، املؤرخ21رقم  اجلريدة الرمسية ،"اجلزائر غدا  "اجمللس االقتصادي و االجتماعي، تقرير - 5
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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 
  1قانوين حيكمها و يبني تنظيمها و سري عملها 

 مراحل أساسية و هي :  وعند إعدادها متر بـخمسة  
 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  -
 قيادة ملتابعة و تقسيم و اجناز املخططمرحلة إعداد لوحة ال -

و ما جتدر اإلشارة إليه أن معظم املخططات اجلهوية هي يف مرحلة التشاور و الدراسة من طرف جلان املتابعة للوالايت        
يئات العمومية التسع لفضاءات الربجمة اإلقليمية، و من طرف جلنة ما بني القطاعات اليت تتكون من ممثلي الدوائر الوزارية و اهل

 .   2واملنتحبني و اخلرباء 
                                        الوالئي ثـانيا : خمطط هتيئة اإلقليم

نتيجة  لتشعب املشاكل البيئية و كثرة املتدخلني فيها، جعل من التنسيق بني كل الفاعلني يف هذا اجملال، الوسيلة         
قليمة ، و يعترب خمطط هتيئة سياسة انجحة يف احملافظة على البيئة و حتسينها، خاصة بني اجلماعات اإل تحقيق أيلاألجنع  األمثل و

من   اإلقليم الوالئي فضاء هلذا التشاور، و هو احللقة األخرية  من سلسلة خمططات التهيئة اإلقليمية، يشمل إقليم والية أو جمموعة 
 البلدايت . 

و       كوسيلة لدعم  ،املتعلق بتهيئة اإلقليم يف إطار التنمية املستدامة 01/20رقم القانون مت تكريسه بصفة صرحية مبوجب
 تفصيل املخططات اجلهوية لتهيئة اإلقليم و أداة للتنسيق على املستوى اجلهوي .

ية و اجمللس الوالئي، يبادر الوايل إلعداد هذا املخطط ابلتشاور مع خمتلف األعوان االقتصاديني و االجتماعيني للوال        
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 

 .   3ات العمومية، التنمية املشرتكة ما بني البلدايت، جمال البيئة، السلم الرتتييب و احلدود املتعلقة ابلبنية احلضريةابخلدم
و ما جتدر اإلشارة إليه، أن املدن الكربى : وهران ، اجلزائر العاصمة، قسنطينة، عنابة، يتم هتيئتها مبوجب خمططات         

تنميته  املتعلق بتهيئة اإلقليم و 01/20 رقم اليت استحدثها القانون ،خاصة وهي خمططات هتيئة فضاءات احلواضر الكربى
انونية و االستهالك املفرط ـاالجتماعية و انتشار البناءات الغري ق ، نظرا  ملا تتميز به هذه الوالايت من تفاقم اآلفات 4املستدامة

  لألراضي الفالحية  و الساحلية و ما يرتتب عن ذلك من انتشار التلوث و تدهور النظام البيئي.
ضاءات الكربى، الدور اهلام يف وقاية البيئة من خماطر التعمري خمطط هتيئة الفو  الوالئي خطط هتيئة اإلقليممـيؤدي كل من 

اليت تضررت كثريا ابلبناءات  ،من خالل أتطريها حلركة البناء الغري قانونية و ترشيد االستعمال األمثل لألراضي خاصة الفالحية منها
 يط العمراين .القصديرية، كما تعمل عل توطني املشاريع النظيفة و استبعاد الضارة منها عن احمل

 
                                                 

  .157حممد ملسخ، املرجع السابق، ص  -1

 .122، ص02/ 10القانون رقم  -2
 .01/20من القانون رقم  53و  07املاداتن  -3
 .01/20من القانون رقم  07املادة  -4
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 اية مباشرة للبيئةـوق ، ةات البيئية املتخصصاملبحث الثاين: املخطط
      برزت الدعوة مع تكريس مبــدأ التنمية املستــدامة يف التشريع اجلزائري، ومع تزايد االهتمام ابلبيئة وتفـاقم مشكالهتا،

واحلد من خماطر التعمري، خاصة بعدما أثبتت 1إىل ضرورة األخذ ابلتخطيط البيئي املتخصص كوسيلة حديثة للحفاظ على البيئة 
ب الرئيسي إىل عدم مراعاهتا لالعتبارات البيئية بشكل  يعود السب املخططات العمرانية فشلها يف حتقيق احلماية الوقائية للبيئة، و

 جدي.
  ئةـيـجزئية للب وقاية ،املطلب األول : املخططات البيئية القطاعية و النوعية 

د أن موضوع حيث جن ،را العنصحمددة حسب طبيعة أو وضعية هذ بيئيةحلماية عناصر  املقررةاختلفت املخططات البيئية 
 ني خصصت املخططاتح، يف لياوهيك ومستقلة إداراي املخططات البيئية القطاعية هي عناصر بيئية ارتبطت بقطاعات حمددة بذاهتا

 النوعية حلماية املناطق احلساسة نظرا لطبيعتها اخلاصة.
  خمططات بيئية لوقاية العناصر الطبيعية : رع األول: املخططات القطاعية ـالف

  مشلها: املياه،ليتا اجملاالتومن  يف محاية البيئة،مهم اقتصر التخطيط يف بداايته على التخطيط القطاعي الذي لعب دور 
 التعمري. مخاطرلـ عرضات النفاايت، الطاقة، األخطار الكربى، حيث يعترب قطاع املياه والنفاايت من أكثر اجملاالت

 ة بقطاع املياهـأوال: املخططات البيئية املتعلق
على قطاع املوارد املائية ابعتماد  نعكس تكريس مبدأ التنمية املستدامةا  املخطط التوجيهي لتهيئة املوارد املائية: -1

املتعلق بتهيئة اإلقليم  01/20 رقم القانون رحيث أشا، املشرع اجلزائري مبدأ التخطيط اجلهوي كأداة ضرورية للتهيئة اإلقليمية
املخطط التوجيهي لتهيئة  ،3يتعلق ابملياه، املعدل واملتمم 05/12 رقم ، كما أنشأ القانون2وتنميته املستدامة خمطط توجيهي للمياه

 . 4سنوات 5سنة وقابل للتقسيم كل  20الذي ميتد ملدة  ، وهيدروغرافيةاملوارد املائية لكل وحدة 
وكذا ، يعمل املخطط التوجيهي للموارد املائية على حتديد االختيارات اإلسرتاتيجية لتهيئة وختصيص واستعمال املوارد املائية

لفالحية...( ابإلضافة إىل احلماية الكمية والنوعية للمياه اتلبية كافة االحتياجات من املاء ) احلاجات الصناعية، املنزلية،  إىل هدفي
 .5تسيريهاو اجلوفية والسطحية والوقاية من األخطار املرتبطة ابلظواهر الطبيعية االستثنائية 

نقلها ما بني الوحدات اهليدروغرافية الطبيعية دون اإلخالل ابملقاييس كما حيدد أيضا أهداف تنمية وهتيئة املياه، و          
ومبدأ العرض والطلب، وكذلك التدابري املرتبطة مبتطلبات اقتصاد املاء وتنميته ومحاية نوعيته من منظور التسيري املستدام  االقتصادية
 .6هلذه املوارد
اقرتاحات وكالة  على أساس معطيات و ،اإلداري املكلفالعون املائية من طرف يتم إعداد املخطط التوجيهي لتهيئة املوارد          

على  وكاالت على مستوى الرتاب الوطين وزعت بشكل يضمن تكامل املاء  05احلوض اهليدغرايف املعنية، حيث مت استحداث 

                                                           
 .10/ 03رقم من القانون  05املادة  - 1
 .01/20 رقم من القانون 25املادة  -2

 .04/09/2005بتاريخ الصادرة  ،60يتعلق ابملياه، املعدل و املتمم، اجلريدة الرمسية رقم  ،04/08/2005يف  املؤرخ ،12 /05رقم  القانون -3
ـــــــــــطط الوطين للماء ، اجلريدة 04/01/2010املؤرخ يف  ،10/01رقم من املرسوم التنفيذي  05املادة  -4 ، املتعلق ابملخطط التوجيهي لتهيئة املوارد املائية و املخـــــ

 .06/01/2010الصادرة يف  ،10رقم  الرمسية
 .05/12 رقم من القانون 56املادة  -5
 .05/12 رقم من القانون 57املادة  - 6
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كل وكالة ممثلني عن خمتلف اهليئات اإلدارية املركزية واحمللية، عن الغرف املهنية وكذا اجملتمع   تضم ، حيثمستوى األقاليم الطبيعية
 .1املدين، يتم تقسيم املخطط إىل جلنة احلوض اهليدروغرايف من أجل دراسته بشكل مفصل وإبداء مالحظاهتا

دارة املركزية واجلماعات ثلني عن اإلعضوا تضم مم 24جلنة تتكون من  ،وكالة حوض هيدروغرايفيتم تعيني لكل حيث 
 .احمللية وعن الغرف املهنية

ر من مظاهر تعد مظه ، كما أهناهيتأمهمدى  تعكس مرحلة التشاور يف إعداد املخطط التوجيهي لتهيئة املوارد املائية         
 ائية.املوارد املذا يساهم يف خلق خمطط قريب من الواقع وأكثر فعالية يف محاية هالدميقراطية، و 
ابإلضافة إىل املخطط التوجيهي لتهيئة املوارد املائية، أقر املشرع اجلزائري نظام التخطيط ملخطط الوطين للماء:  ا -2

تدعيمها ابملخطط الوطين للماء، والذي حيدد  مت  الوطين هبدف إجياد اإلجراءات الضرورية لتنسيق املخططات اجلهوية، حيث
وهذا فيما يتعلق حبشد وحتويل وختصيص والتسيري املدمج للموارد  ،ألولوايت الوطنية والتدابري الالزمة لتنفيذهاجمموعة من األهداف وا

 .3وجواب مجيع اإلدارات املكلفة ابملوارد املائية وطنيا، جهواي وحىت حمليا به حيث تلتزم،2املائية
سنوات أو إذا اقتضت  05كل   حتيينهسنة حيث ميكن  20ملخطط ملدة تقوم اإلدارة املكلفة ابملوارد املائية إبعداد هذا ا         

 .5، وتتم املوافقة عليه مبوجب مرسوم تنفيذي بناءا على اقرتاح الوزير املكلف ابملوارد املائية4الضرورة ذلك
إجراءات إعداد املخطط الوطين واجلدير ابملالحظة هو غياب مسألة االستشارة للجهات واهليئات املعنية بقطاع املياه كإجراء من 

للماء، مبعىن أن اإلدارة املكلفة تستأثر إبعداد هذا املخطط، وهذا أمر يتناىف مع فكرة التخطيط احلديث الذي يقوم على املشاركة 
 . 6واملشاورة، مما جيعل املخطط الوطين للماء جمرد ال تريد أن تدخل ضمن اآلليات االنفرادية حلماية البيئة

 ملخطط الوطين للماء على: ويشمل ا
 التنظيمية.سساتية و املؤ  تشخيص قطاع املاء، فيما خيص املوارد اليت تتم رصدها واستعماهلا، وكذلك اجلوانب -

حتديد أهداف التنمية القطاعية على املدى البعيد يف إطار توجيهات هتيئة اإلقليم ومحاية البيئة واملخططات القطاعية  -
لى جمموع من الربامج واملشاريع املهيكلة على أساس التعرف عليها ابملخططات التوجيهية، ذات الطابع األخرى، كما يعمل أيضا ع

 ،الوطين اليت هتدف إىل ضمان التسيري الدائم للموارد املائية، وهياكل الري، مشاريع حتويل املاء بني الوحدات اهليدروغرافية الطبيعية
ايت، خمتلف املشاريع والربامج وكذلك اإلطار املايل املقدر لالستثمارات يف خمتلف املخططات وأيضا التوزيع الزمين وعلى خمتلف الوال

 .7التوجيهية
 اثنيا: خمططات قطاع إدارة وتسيري النفاايت

ط ومع انتشار أمنا شكل سريعكان بإن التنمية العمرانية وما تتطلبه من نشاطات اقتصادية واجتماعية يف ظل تزايد عدد س
األخرية  ذهه تشكل ..(، حيثاعية..در للنفاايت جبميع أنواعها ) عمرانية، منزلية، صنــخمتلفة، أصبحت تشكل أكرب مصاستهالك 

 نظرا ملا ختلفه من أضرار بيئية جسيمة.،عمراين للبيئة  مهدداليوم أكرب 

                                                           
 .01/ 10رقم  تنفيذي من املرسوم ال 03املادة  - 1

 . 05/12رقم من القانون  59املادة  -2
 .05/12رقم  من القانون 60 املادة  -3
 .10/01رقم من املرسوم التنفيذي 11املادة -4

 .10/01رقم  من املرسوم التنفيذي  09املادة  -5
 .156سابق، ص الرجع املعبد الغاين حسونة ،  -6

 .10/01رقم  من املرسوم التنفيذي  07املادة  -7
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البقااي " :، على أهنا1بتسيري النفاايت وإزالتها املتعلق 01/19رقم  عرف املشرع اجلزائري النفاايت من خالل القانون          
قوم املالك أو احلائز ابلتخلص يوبصفة أعم كل مادة أو منتوج وكل منقول ، الناجتة عن عمليات اإلنتاج أو التحويل أو االستعمال

 .2"منه أو قصد التخلص منه، أو يلزم ابلتخلص منه أو إبزالته
حتويل أو استعمال كل مادة أو منتوج وبصفة أعم كل شيء منقول يعمل أو يتخلى عنه  كل ما ختلفه عملية إنتاج أو  :"أو هي
 .3"صاحبه

 ،4امدةكما صنفها أيضا إىل النفاايت اخلاصة مبا فيها النفاايت اخلاصة اخلطرية، النفاايت املنزلية وما شاهبها النفاايت اهل
 وهو هبذا التصنيف يكون قد راعى املعايري اإلقتصادية والبيئية والتقنية.

لص منها، حيث يمة للتخين سلغوما جتدر اإلشارة إليه، أن التلف ابلنفاايت هو انتج ابلدرجة األوىل عن إتباع طرف 
 ية.حتولت معظم املدن اجلزائرية واملناطق احلضرية وحىت األراضي الفالحية إىل مفارغ عشوائ

سيري النفاايت لوطين لتا خططوهبدف إجياد حلول استباقية، اتبع املشرع أسلوب التخطيط كآلية وقائية يتمثل يف: امل
 اخلاصة، واملخطط البلدي لتسيري النفاايت البلدية ما شاهبها.

املنتجة اخلطرة و يتضمن هذا املخطط حتديد جرد كميات النفاايت خاصة  :5املخطط الوطين لتسيري النفاايت اخلاصة -1
سنواي وكذا حتديد احلجم اإلمجايل لكميات النفاايت اجملزئة مؤقتا أو دائما مع حتديد كل صنف منها واألسلوب املتبع ملعاجلتها، 

خذ فيما خيص قدرة معاجلة النفاايت، مع األ فضال عن حتديد االحتياجات ،ملعاجلة املوجودةانشآت مابإلضافة إىل حتديد مواقع 
واملالية الضرورية  االقتصاديةبعني االعتبار القدرات املتوفرة وكذا األولوايت احملددة إلجناز منشآت جديدة مع مراعاة اإلمكانيات 

 .6لتطبيقها
وممثل عن كل  ،ت منها وزارة التعمريتتكون من ممثلني عن الوزارا يتوال، تكلف جلنة يرأسها الوزير املكلف ابلبيئة أو ممثله

تثمني النفاايت وإزالتها، املؤسسات اليت تعمل يف ميدان تسيري النفاايت، اجلمعيات الوطنية باملنظمات املهنية املرتبط نشاطها  :من
، 8سنوات، ومراقبته بتنفيذه من خالل إعداد تقرير سنوي 10إبعداد املخطط الوطين لتسيري النفاايت اخلاصة ملدة  7حلماية البيئة

أعضاء اللجنة املكلفة إبعداده أو ابقرتاح من الوزير املكلف  أغلبية من بناءا على طلب ذلك  وميكن مراجعته كلما اقتضت الضرورة 
 .9ابلبيئة

 
 
 

                                                           
 .17/12/2001الصادرة بتاريخ  ،77رقم، يتعلق بتسيري النفاايت و إزالتها، اجلريدة الرمسية 12/12/2001املؤرخ يف  ،01/19رقم  القانون -1
 .01/19من القانون  03املادة  -2
 )ملغى( . 8/2/1983، الصادرة بتاريخ 06 رقم، املتعلق حبماية البيئة، اجلريدة الرمسية 05/02/1983املؤرخ يف  ،83/03من القانون  89املادة  -3
 .01/19رقم  من القانون  05املادة  -4
عتها ومكوانت املواد هي كل النفاايت الناجتة عن النشاطات الصناعية والزراعية والعالجية واخلدمات، وكل النشاطات األخرى واليت بفعل طبي"النفاايت اخلاصة :  -5

 . 01/19من القانون  05املادة  اليت حتتويها ال ميكن مجعها ونقلها ومعاجلتها بنفس الشروط مع النفاايت املنزلية وما شاهبها و النفاايت اهلامدة "،
 .01/19رقم  من القانون  13املادة  -6
        ، حيدد كيفيات إجراءات إعداد املخطط الوطين لتسيري النفاايت اخلاصة ونشره 09/12/2003املؤرخ يف   03/477رقم  من املرسوم التنفيذي 02املادة  -7

 .14/12/2003، الصادرة بتاريخ  78راجعته، اجلريدة الرمسية رقم م و
 .  03/477رقم  من املرسوم التنفيذي  06املادة  -8
 . 03/477 رقم من املرسوم التنفيذي 05املادة  -9
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  : ههاـابـا شـاملخطط البلدي لتسيري النفاايت املنزلية وم2- 
 ، والنفاايت1كميات النفاايت املنزلية وما شاهبها  جرد املخطط أداة حملية لتسيري النفاايت، حيث يعمل علىيعترب هذا 

على مستوى البلدية، مع حتديد مكوانهتا وخصائصها، كما يقوم جبرد وحتديد مواقع املنشآت اخلاصة لعالج النفاايت  2اهلامدة
معاجلة جديدة، وفيما خيص املنشآت املشرتكة بني أكثر من بلدية فإنه يعمل وكذلك األولوايت الواجب حتديدها إلجناز منشآت 

مع  ،على حتديد االحتياجات فيما يتعلق بقدراهتا على املعاجلة فضال عن االختبارات املتعلقة أبنظمة مجع النفاايت ونقلها وفرزها
 واملالية الضرورية لتنفيذها. االقتصاديةمراعاة اإلمكانيات 

، حيث للتهيئة تكلف كل بلدية إبعداد خمطط لتسيري النفاايت على مستوى إقليميها، يف إطار توجيهات املخطط الوالئي         
ت يبادر رئيس اجمللس الشعيب البلدي إبعداده ومبسامهة اهليئات واملصاحل املعنية، كما ميكنه أن يستعني خبدمات الوكالة الوطنية للنفااي

 .3لى ذلكتنص ع اتفاقيةبشرط وجود 
حيث تتم تعليق املخطط بعد إعداده يف مقر البلدية ملدة شهر، قصد إبداء املواطنني ألرائهم ومالحظاهتم وتسجيلها يف سجل خاص 

 .4مرقم ومؤشر عليه
ا حقه الوقائي، مم ن ممارسةعائري غري أنه من الناحية الواقعية، ونتيجة غياب الوعي البيئي، نالحظ عزوف املواطن اجلز 

 ل هذا اإلجراء إىل جمرد إجراء شكلي.حيو 
بعد أخذ رأي املصاحل  ،5بعد مرحلة اإلعداد تتم املصادقة على املخطط مبدئيا مبوجب مداولة اجمللس الشعيب البلدي املعين

 .6الوالئية أين تتم املصادقة عليه بصفة هنائية مبوجب قرار من الوايل املختص
 املناطق احلساسة بيئية لوقايةخططات النوعية، خمططات ـاين: املــالفرع الث

، فقد 7وال ميكن أن تنجز فيها عمليات إمنائية ،من الناحية اإليكولوجية هشةاحلساسة هي فضاءات  املناطقابعتبار أن 
تعترب كل من املناطق: خصها املشرع اجلزائري مبخططات نوعية تتالءم مع طبيعتها اخلاصة وتضمن وقايتها من خماطر التعمري، حيث 

 الساحلية، األراضي الفالحية، واملناطق ذات امليزة الطبيعية والثقافية البارزة، أكثرها عرضة ملخاطر التعمري.
  مـخططات هتيئـة املنـاطق السيـاحيـة  أوال:

 أوال.احي البد من حتديد مفهوم التخطيط السي،السياحية التهيئة  ططات خمقبل التطرق إىل أنواع 
 التخطيط السياحي  مفهوم -1

يرتبط به من فعاليات، إال أن مفهوم التخطيط  مع قدم النشاط السياحي و ما: تعريف التخطيط السياحي 1-1
السياحي مل يظهر بشكل واضح إال يف بداية اخلمسينات و ظروف ما بعد احلرب العاملية الثانية، حيث نشطت حركة السفر الدولية 

                                                           
كل النفاايت الناجتة عن النشاطات املنزلية والنفاايت املماثلة النامجة عن النشاطات الصناعية والتجارية واحلرفية و غريها، اليت النفاايت املنزلية و ما شاهبها  هي:"   -1

  .01/19 رقم من القانون 03"، املادة  بفعل طبيعتها ومكوانهتا تشبه النفاايت املنزلية
  أو   ي ئزايـــــما عن استغالل احملاجر واملناجم، و عن أشغال اهلدم والبناء أو الرتميم واليت ال يطرأ عليها أي تغيري فيـــــل النفاايت الناجتة السيـــــكالنفاايت اهلامدة هي:"   -2

 03املادة ى تسبب أضرارا حيتمل أن تضر ابلصحة العمومية أو ابلبيئة "، كيميائي أو بيولوجي  عند إلقائها يف املفارغ، واليت مل تلوث مبواد خطرة أو بعناصر أخر 
 .01/19من القانون رقم  

، حيدد كيفيات إجراءات إعداد املخطط البلدي لتسيري النفاايت املنزلية وما شاهبها 30/06/2007املؤرخ يف  ،07/205رقم  من املرسوم التنفيذي  04املادة  -3
 .01/07/2007، الصادرة بتاريخ 43ة الرمسية رقم ونشره ومراجعته، اجلريد

 . 07/205رقم  من املرسوم التنفيذي  04املادة  -4
 . 07/205رقم  من املرسوم التنفيذي  07املادة  -5
 . 07/205رقم  من املرسوم التنفيذي 06املادة  -6
 .01/20رقم  من القانون  03املادة  -7
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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 

  .1فع االقتصاديالسالبة مقابل حتقيق أقصى درجات الن
 داف مستقبلية تحقيق أهنيات لعتبار أن التخطيط االقتصادي بصورة عامة، أداة و وسيلة لتجميع اجلهود و اإلمكاإبو 

تصبو إليه  اخلارجية وفق ما ولداخلية اياحة يف فرتة زمنية معلومة، فإن التخطيط السياحي هبذا املفهوم يعترب منهجا علميا لتنمية الس
 الوطنية لكل دولة.السياسات 

عامل، و قطاعا ن دول الثري مشكل مصدرا أساسيا لدخل كنظر إليها على أهنا صناعة، و ت  خاصة و أن السياحة أصبح ي  
  .حملليامهما من قطاعات التنمية االقتصادية، و لذلك ال بد هلا من التخطيط على الصعيد الوطين و 

ة من اإلجراءات ره جمموععتباأنه أحد أهم أنواع التخطيط التنموي، اب نظر إىل التخطيط السياحي علىو هبذا أصبح ي  
قيق أقصى درجات حتو  ياحي،ب الساملرحلية املقصودة و املنظمة، اليت هتدف إىل حتقيق استغالل و استخدام أمثل لعناصر اجلذ

 املنفعة، مع متابعة و توجيه و ضبط هذا االستغالل .
جماالت التخطيط اإلقليمي، ابعتباره نشاط يـمارس يف كل أقاليم البلد، و إنـما ضمن فالتخطيط السياحي هو أحد أهم 

نظر إليها على أن تلك املقومات تشمل املوارد املتاحة يف األقاليم اليت ميكن األقاليم اليت تتواجد هبا مقومات هذا النشاط، حيث ي  
خاصة و أن النشاط السياحي يرتبط أبربع مؤثرات أساسية و اليت التخطيط هلا من أجل خلق تنمية سياحية منظمة و مستمرة، 

  : 2 تتمثل يف
   لتخطيط لتهيئتها اليت جيري لبيئة: و اليت من خالل مقوماهتا و خصائصها الطبيعية و البشرية حتد أمناط السياحة اا -

 و تطوير واقعها 
لى إمناء ط يعمل عخمذا ما جرى استغالهلا بشكل ن تشكل أساسا اقتصاداي إاليت ميكن أ :األنشطة االقتصادية  -

 صناعة السياحة اليت تشكل عوائدها نفعا لصاحل العام على املستوين اإلقليمي و الوطين و 
ت رفيات كبرية خرباصتاج إىل لتمويل : حيده العمل التخطيطي لتفاق على إقامة املنشآت السياحية و الفندقية اليت حتا -

ة، و خاصة من ت السياحل هيئاددة ، لذلك مت عمليات التمويل يف الدول ذات النشاط السياحي من خالواسعة و مهارات متعو 
 ية الدول االشرتاكية و النامية أو وفق مشاريع االستثمار السياحي و خاصة يف الدول الرأمسال

ذين جيب تقدير انب، و الاألجملستفيدون : و هم األشخاص الطالبون خلدمة السياحية سواء من السياح احملليون أو ا -
 طلبهم السياحي و أخذه عند تصميم اخلطط السياحية 

يف  يهدف التخطيط السياحي إىل معرفة ما جيب عمله و كيف و مىت يتم ذلك : أهداف التخطيط السياحي  2-1
ية للخطط السياحية، الشيء مجيع جوانب احلقل السياحي، ما يتيح لألجهزة املكلفة ابلتخطيط السياحي املراقبة القبلية و البعد

   ب ـــالذي يساهم يف جناح اإلسرتاتيجية السياحية، هذه األخرية اليت ال تعين يف حقيقتها إال جمموعة من اخلطط السنوية ، اليت جي

                                                           
، 2003، (األردن)، دار صفاء للطباعة و النشر و التوزيع، عمان التخطيط السياحي : يف سبيل ختطيط مكاين شامل و متكاملعثمان حممد غنيم و آخرون،  - 1

 95ص

 .220، 219حممد جاسم شعبان العاين، املرجع السابق، ص ص  - 2
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تلخيص أهم أن ختضع للمراقبة و إعادة التقييم دوراي من أجل تصحيح االحنرافات و حتديد املسؤوليات، ...و على العموم ميكن 
 :  1أهداف التخطيط السياحي يف العناصر التالية

سياسات لاو كذلك رسم  ديد أهداف التنمية السياحية ، و على العموم ميكن تلخيص القصرية و البعيدة املدى ،حت -
 السياحية ، وضع إجراءات تنفيذها 

  .ضبط و تنسيق التنمية السياحية التلقائية و العشوائية -
  .لك ضرورايما كان ذطاعني العام و اخلاص على االستثمار يف جمال التسهيالت السياحية أينتشجيع الق -
 اإلدارةار و االستثم ليل كلفةمضاعفة الفوائد االقتصادية و االجتماعية لنشاطات السياحية ألقصى حد مكن و تق -

  .ألقل حد ممكن
  .منهااحليلولة دون تدهور املوارد السياحية و محاية النادر  -
  .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 -
  .اخلارج الالزم لعمليات التنمية السياحيةتوفري التمويل من الداخل و  -
 تنسيق النشاطات السياحية مع األنشطة االقتصادية األخرى بشكل تكاملي .  -
 : طات التهيئة السياحيةطأنواع خم -2

    لصفة ختضع ي هبذه اوه ،احية مناطق حمميةاعترب املشرع اجلزائري املناطق السي : ةـالسياحيهيئة ـتالخطط ـم 2-1
 .وتعترب خمططات التهيئة السياحية أمهها  ،إجراءات خاصة حتميها من خماطر التعمريإىل 

وفقا ملخطط التهيئة السياحية والذي يعترب أداة من أدوات ، 3املوقع السياحي و 2السياحي تتم هتيئة وتسيري منطقة التوسع
جمموعة من القواعد العامة واخلاصة اليت تتعلق بتهيئة واستعمال منطقة توسيع سياحية واملواصفات  ـههتيئة اإلقليم والعمران، ويقصد ب

اخلاصة والتعمري والبناء وكذا االرتفاعات املطبقة فيما خيص استعمال ومحاية األمالك والعقارات املبنية حسب الطابع السياحي 
 .4للموقع

السياحية املسموح هبا واملصنفة ابستمرار، يعمل خمطط التهيئة السياحية على تزود هبذا املخطط مناطق التوسع واملواقع 
محاية اجلمال الطبيعي واملعامل الثقافية جبماهلا من دور يف اجلانب السياحي، كما يعمل أيضا على إجناز استثمارات على أساس 

                                                           
دراسة )لتنمية املستدمية احلاج حنيش، قويدري كمال ، التخطيط السياحي "السياحة الرايضية منوذجا" ، أوراق ألقيت يف املؤمتر العلمي الدويل حول السياحة رهان ا - 1

 .6، ص2012، (اجلزائر) ، جامعة البليدةريكلية العلوم االقتصادية و علوم التسي،   (جتارب بعض الدول
كل منطقة أو امتداد من اإلقليم ، يتميز بصفات أو خصوصيات طبيعية و ثقافية وبشرية و إبداعية مناسبة للسياحة ، مؤهلة إلقامة   التوسع السياحي هي "منطقة  -2

،  17/02/2003املؤرخ يف  ،03/03رقم  من القانون 02أو تنمية منشأة سياحية و ميكن استغالهلا يف تنمية منط أو أكثر من السياحة ذات املردودية "، املادة 
 . 19/02/2003الصادرة بتاريخ   ،11رقم  يتعلق مبناطق التوسع و املواقع السياحية، اجلريدة الرمسية

 اءات مشيدةاملوقع السياحي هو " كل منظر أو منظر يتميز جباذبية سياحية بسب مظهره اخلالب، أو مبا حيتوي عليه من عجائب أو خصوصيات طبيعية أو بن -3
      االنداثر  بفعل الطبيعة أو اإلنسان"، عليه، يعرتف له أبمهية اترخيية أو فنية أو أسطورية أو ثقافية، و الذي جيب تثمني أصالته واحملافظة عليه من التلف أو

 .03/03من القانون  رقم  02املادة 
، احملدد لكيفيات إعداد خمطط التهيئة السياحية ملناطق التوسع و املواقع السياحية، اجلريدة 11/3/2007املؤرخ يف  ،07/86 رقم من املرسوم التنفيذي 02املادة  -4

 . 14/03/2007  الصادرة يف ، 17رقم  الرمسية
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 االقتصاديةيات ومتاهات املناطق، احلاجات أهداف معنية من شأهنا إحداث تنمية متعددة األشكال وهو يف ذلك يراعي خصوص
 .1واالجتماعية والثقافية وااللتزامات اخلاصة ابالستغالل العقالين واملنسجم للمناطق والفضاءات السياحية

 املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية على نص املشرع اجلزائري (S.D.A.T) : املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 2-2  
كوسيلة ترتجم إرادة الدولة يف تنمية القدرات   ،املتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته املستدامة 01/20رقم  من القانون  38من خالل املادة 

يعترب أحد  كما  ؛الطبيعية والثقافية والتارخيية للبالد، وتقسم التوجيهات اإلسرتاتيجية للتنمية السياحية يف إطار التنمية املستدامة
مكوانت املخطط الوطين للتهيئة اإلقليمية، والذي يعكس توجه الدولة يف إطار التنمية املستدامة حنو حتقيق التوازن الثالثي: العدالة 

 .2الدعم اإليكولوجي، على كافة الرتاب الوطين ابلنسبة للعشرين سنة القادمة الفاعلية اإلقتصادية و اإلجتماعية،
ا شروط حيدد أيض كما،  هاناطق التوسع السياحي وشروطمقواعد احملافظة على مواقع و  ديحتد علىيعمل هذا املخطط 

راعاة مع م ،طة السياحيةير األنشع وتطو وطريقة استغالل املواق،وأصناف التجهيزات وخصائصها  ا،توطني املشاريع السياحية وكيفياهت
تسق الل العقالين واملاالستغ دقواع واالحتياجات اإلقتصادية واالجتماعية والثقافية، و خصوصيات املناطق وإمكانياهتا الطبيعية،

 للمناطق والفضاءات السياحية.
 خمططات تـهيئة مـنطقة الساحـل  اثنيا: 

ن مصها حبماية خاصة زائري خرع اجلرغم الدور الذي تلعبه أدوات التهيئة والتعمري يف محاية منطقة الساحل، إال أن املش
لرئيسي لتهيئة االفضاء  لساحلم مع طبيعة هذه املنطقة احلساسة، حيث يعترب اءخالل تكريس جمموعة من املخططات اليت تتال

 :رانية ابلنظر إىليئة العمية التهالوطين، كما يشكل أيضا مصدر طاقات هائلة للتنمية وقد يلخص مبفرده إشكال  الرتابجمموع  
ة على صعيد خوالتباينات الصار ، ابستمرار اليت متارس على املوارد الطبيعية احملدودة والضعيفة من جهة املتزايدة الدميغرافية  طو الضغ

 .3اليت متيز بعض املناطق، واليت جيب تصحيحها مع السهر على إبقاء التوازانت األساسية للبيئة من جهة أخرى االقتصاديةالتنمية 
قيق التنمية حتيف إطار  وءا عليه ذو طبيعة خاصة ، و بنا إقليميعترب الساحل   :املخطط التوجيهي لتهيئة الساحل -1

 مة. و تنميته املستدا اإلقليم هذا ةاملستدامة ،نص املشرع اجلزائري على املخطط التوجيهي لتهيئة الساحل كأداة من أدوات هتيئ
على هتيئة املناطق الساحلية و الشريط الساحلي، و يبني الرتتيبات اخلاصة  التوجيهي لتهيئة الساحل، يعمل املخطط

  .4 اإلقليمالالزمة للحفاظ عليها و تثمينها، و هذا يف إطار توجيهات املخطط الوطين لتهيئة 
      :  هيئة الشاطىء ـخمطط ت -2

يف  املنطقة الساحلية  التدخل و تسيريإحدى أدوات 5يعترب خمطط هتيئة الشاطئ : تعريف خمطط هتيئة الشاطئ 2-1
يهدف حيث ، 7، و املخصصة للسياحة6محاية الفضاءات الشاطئية السيما احلساسة منهاالبلدايت اجملاورة للبحر اليت تعمل على 

 إطار وكذلك تطوير مسعى مندمج يف  ،االستعمال املستدام للثروات الساحلية و احلفاظ على القدرات اإلنتاجية للبيئةحتقيق إىل 

                                                           
 . 03/03 رقم  من القانون 04املادة  -1
      .09، ص 2008، جانفي  SDAT 2025 -حية وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة والسياحة، املخطط التوجيهي للتهيئة السيا -2
 .20، ص  املرجع السابقاجمللس االقتصادي و االجتماعي،  -3
 .01/20من القانون رقم  07املادة  -4

 امللحقات املتامخة هلا الشاطئ هو "شريط إقليمي للساحل الطبيعي يضم املنطقة املغطاة أبمواج البحر قي أعلى مستواها خالل السنة يف الظروف اجلوية العادية و  -5
            ملؤرخ، ا03/02 رقم من القانون 03بغرض استغالهلا السياحي"، املادة  واليت تضبط حدودها حبكم موقعها وقابليتها السياحية الستقبال بعض التهيئات

 .19/2/2003الصادرة يف ،  11 رقماالستغالل السياحيني للشواطئ، اجلريدة الرمسية  ، احملدد للقواعد العامة لالستعمال و17/02/2003يف 
 . 03/02رقم من القانون  18املادة  -6

 .2002 /02 /12، الصادرة بتاريخ 10 رقم ، يتعلق حبماية الساحل، اجلريدة الرمسية05/02/2002، املؤرخ يف 02/02رقم  من القانون  26املادة  -7
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شاريع اليت تسمح بصياغة وتنفيذ املموجه لتحقيق  بذلك وهو ،منظور التنمية املستدامة من شاملة لتنمية الساحل إسرتاتيجية
حيدد نظام هتيئة وتسيري الساحل الذي يشمل جممل التدابري  كما ،احملافظة عليهو  تهيئة الشاطئبتتعلق سياسات واسرتاتيجيات وطنية 

  احملددة عن طريق القوانني واألنظمة السارية املفعول.

 تتكون خمطط هتيئة الشاطئ من::  حمتوى خمطط هتيئة الشاطئ  2-2
ربز حدود ، حيث يظور تقيناملخطط من من تدخل: وهو تقرير انتج على دراسة حتليلية ملنطقة يـقنـر تـتقري -

زويد ابملاء لطرقات ومكان التملبين وايط ااملنطقة، خصائصها البيئية واجلغرافية، شغل السكان والنشاطات اإلقتصادية والصناعية واحمل
 كل خرائط.شات على توجيهوالتطهري واملنشآت القاعدية، وسيناريوهات التطور واقرتاحات األعمال، ويتم ترمجة هذه ال

: يشمل هذا النظام جممل التدابري واألحكام احملددة مبوجب القوانني واألنظمة السارية نظام هتيئة وتسيري الساحل -
املتعلق حبماية الساحل وتنميته اخلاصة مبقومات الساحل واملتعلقة خاصة بشغل األراضي وتوقع  02/02املفعول السيما القانون رقم 

الرسو  عات السكانية وخمتلف األنشطة، ومعاجلة املياه املستعملة والنفاايت وإنشاء مناطق النشاطات ومناطقالطرقات، وتوسع اجملتم
املناطق  والتوسع السياحي وإجناز منشآت املوانئ، وكذا محاية الفضاءات الطبيعية واألوساط الساحلية احلساسة واملساحات احملمية و

 .1طط خرائطياملهددة واليت تتم ترمجتها على شكل خم

 : يتم إعداد خمطط هتيئة الشاطئ عرب عدة مراحل:إعداد خمطط هتيئة الشاطئ   3-2

: تتم هذه املرحلة مببادرة من الوزير املكلف ابلتهيئة العمرانية والبيئية  إعداد املشروع التمهيدي للمخطط 2-3-1
 .2الساحلوتسيري  ونظام هتيئة أين يتم تكليف مكتب للدراسات أو مركز حبث متخصص إبعداد التقرير التقين

: يتم إرسال املشروع التمهيدي إىل رؤساء اجملالس الوالئيني، الوالة، رؤساء اجملالس  مرحلة املشاورة 2-3-2
قوم أيضا ابلدراسة، جلنة وزارية تكما ،  3الشعبية البلدية، وكذا إىل كل مؤسسة أو هيئة معينة من أجل الدراسة وإبداء املالحظات

عن كل وزارة معنية وممثل عن كل من: احملافظة الوطنية للساحل، املصلحة الوطنية حلرس الشواطئ، الوكالة الوطنية  تتكون من ممثل
ساحل للتهيئة العمرانية، املركز الوطين للبحث والتنمية يف الصيد البحري وتربية املائيات، املدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وهتيئة ال

 .4وكذلك الوالة املعنيني
: تتم املصادقة النهائية مبرسوم تنفيذي، ابقرتاح كل من الوزراء املكلفني ابلتهيئة  املصادقة النهائية 3-3-2

 .5العمرانية والبيئة، والتعمري، الداخلية واجلماعات احمللية

اجلهوية يف اجلزائر غري أن املناطق  ،هو خمطط حيوي، يشمل أكثر من واليةهتيئة الشاطئ طط خمما جتدر اإلشارة إليه أن 
ه مقارنة ابجلماعات األخرى ويف هذا السياق يطرح إشكال حول يوهي ال تستفيد من أي سلطة تدرج، ال تتمتع أبي إختصاص

به: خمطط هتيئة  فعالية التخطيط اجلهوي ملنطقة الساحل، حيث يظهر غموض قانوين فالساحل يعترب إقليم لديه أدوات هتيئة خاصة

                                                           
 رقم    اجلريدة الرمسية ، حيدد شروط إعداد خمطط هتيئة الشاطئ وحمتواه وكيفيات تنفيذه،07/04/2009املؤرخ يف  ،09/114رقم من املرسوم التنفيذي  02املادة  -1

 .08/04/2009  الصادرة بتاريخ، 21
 .09/114 رقم  من املرسوم التنفيذي 03املادة  -2
 .09/114رقم  من املرسوم التنفيذي  04املادة  -3
 .09/114رقم  من املرسوم التنفيذي  05املادة  -4
 .09/114رقم  من املرسوم التنفيذي  09املادة  -5
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    15 تبقىورغم ذلك  ،07/2061رقم التنفيذي ام شروط و كيفيات البناء و شغل األراضي املنصوص عليها يف و احرت  الشاطئ و
 .  2(P.A.C)مشمولة ابملخطط  فقط والية ساحلية

 يفت التلوث حاال ص:أنشأ املشرع خمططات للتدخل السريع املستعجل فيما خيخمططات التدخل املستعجلة  -3
 رقم القانون من 33ملادةاالشاطئية، أو يف حاالت تلوث أخرى تستدعي التدخل املستعجل، مبوجب الساحل أو يف املناطق 

 املتعلق حبماية الساحل.     02/02
تدعيما لذلك يتم إنشاء جملس التنسيق الشاطئي يف املناطق الشاطئية أو الساحلية احلساسة، أو املعرضة ملخاطر سيئة  و

 . 3لذلك   ائل الضروريةخاصة، من أجل تعبئة مجيع الوس

 اثلثا: املخططات النوعية يف القطاع الفالحي  
تلف عليه احلال خي و هو وضع ال تندرج محاية األراضي الفالحية ضمن إشكالية محاية البيئة اليت تسم بتشعب مظاهرها ،

 .ري يف معظم الدول ،حيث تعترب األراضي الفالحية من أكثر األوساط البيئية عرضة ملخاطر التعم
لبيئي خاصة لتوازن ااا تعطيل حية ، اليت من شأهنتلك األضرار اليت تلحق ابألراضي الفالهذا االعتداء من مظاهر و 

 لشمالية.ااطق  التوسع العمراين الناتج ابلدرجة األوىل عن النزوح الريفي حنو املدن الذي متيزت به املن
حيث أن الطلب على هذه األراضي يتمثل يف التوسع العمراين و إنشاء املناطق الصناعية، و أيضا يف ظل االحتياطات 

نافس الطلب الصادر من الفالح، و بدأ يتسبب يف إنقاص و بصفة معتربة، األراضي املوجودة الصاحلة ، و هو هبذا أصبح ي  العقارية
للزراعة، و هذه الوضعية تنطبق يف معظم دول العامل مبا فيها اجلزائر ، حيث انتزعت العديد من اهلكتارات من األراضي الفالحية 

 . 4ألغراض املرتبطة ابلفالحةاخلصبة و استعملت ألغراض غري ا
 : ألراضي الفالحيةاتعريف  -1

الصادر بتاريخ  90/25 رقم قانونمن ال 04وفقا لنص املادة  ،تعترب األراضي الفالحية من أكثر العناصر البيئية تضرر 
كل   :"هي يةة الفالحت الوجهفإن األراضي الفالحية أو ذا ،املتضمن التوجيه العقاري، املعدل واملتمم 18/11/1990

لصناعة هلك يف اأو يست البشر أو احليوان يستهلكهإنتاجا ، أرض تنتج سنواي أو خالل سنوات بتدخل من اإلنسان
 ."استعماال مباشرا أو بعد حتويله

كون مساحات يو  ،أقل بناءا ،جزء من اإلقليم " :هو وجملال األصلي للنشاطات الفالحية، يعترب الفضاء الريفي ا و
 .5"ىر كما ميثل أيضا املناطق الطبيعية والغاابت والق،نشاط اقتصادي أساسيكط الفالحي  متخصصة للنشا

 

                                                           
شروط و كيفيات البناء و شغل األراضي على الشريط الساحلي و شغل األجزاء الطبيعية   ، حيدد30/06/2007املؤرخ يف  ،07/206رقم  رسوم التنفيذي امل -1

 .01/07/2007الصادرة يف  43 رقم ، اجلريدة الرمسيةشواطىء و توسيع املنطقة موضوع البناء عليها لاملتامخة ل
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   ] 

 ، 2009-2008 السنة اجلامعية ، كلية احلقوق،العاصمة ، )رسالة دكتوراه(، جامعة اجلزائردارية حلماية البيئة يف اجلزائرالوسائل القانونية اإلبن أمحد عبد املنعم،  -3
 .136ص 

، 2005-2004 ، كلية احلقوق، السنة اجلامعية(اجلزائر )، جامعة ابجي خمتار عنابة (رسالة دكتوراه)، النظام القانوين للسوق العقارية يف اجلزائر، انصر لباد -4
 .259ص

 .10/08/2008، الصادرة بتاريخ 46 يتعلق ابلتوجيه الفالحي، اجلريدة الرمسية رقم ، 03/08/2008املؤرخ يف  ،08/16رقم من القانون  03املادة  -5
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 : دور املخططات النوعية يف القطاع الفالحي  -2
اليت تشمل املستوى  1يعد خمطط التوجيه الفالحي أداة من أدوات التوجيه الفالحي : خمططات التوجيه الفالحي 2-1

 ،تشكل اإلطار املرجعي ألعمال حفظ الفضاءات الفالحية واحملافظة عليها واستعماهلا واستغالهلاالوطين وهي و الوالئي، اجلهوي 
على املدى     ويعمل هذا املخطط على حتديد التوجيهات األساسية  ،2بطريقة عقالنية تضمن استدامتها وحترتم قدراهتا الطبيعية

 .3بطريقة تضمن تنمية فالحية منسجمة ومستدامة املتوسط، والطويل وهتيئة الفضاءات الفالحية واستغالهلا
ادرة شبه جافة وغري ق تربة شمايلتربة الفضاء ال عترب ثالثة أرابعياملخطط الوطين للتنمية الفالحية و الريفية :  2-2

الفالحة حنو شاط نث  تنقل ل، حيعلى إعادة خصوبتها، األمر الذي يؤدي إىل تشبع وإفقار املناطق املخصصة للفالحة يف الشما
حتقيق  علىحية والريفية مية الفال للتناملخطط الوطين و بناءا عليه يعمل مناطق اهلضاب العليا واجلنوب األقل مالئمة هلذا النشاط،

 التوازن بني األقاليم بشكل يضمن تنمية النشاطات الفالحية 
حيث  ية وختطيط النشاطات،الحووسائل التنمية الفدف حتديد االسرتاتيجيات هب وطين للتنمية الريفية الخطط املينشأ 

يشكل هذا املخطط أداة من أدوات التوجيه العقاري اليت ترمي إىل ترقية التأطري التقين واملايل والنظامي، من أجل الوصول إىل فالحة 
يتشكل املخطط الوطين للتنمية الفالحية والريفية من  .ذات كفاءة عالية من خالل احلماية واحملافظة واالستغالل للموارد الطبيعية

 برامج تتضمن على وجه اخلصوص جماالت التدخل التالية: تكييف أنظمة اإلنتاج، تكثيف وتثمني اإلنتاج الفالحي تنمية الفالحة 
تاجية الفالحني تطوير أنشطة يف املناطق اجلبلية والصحراوية واستصالح األراضي ومكافحة التصحر والتشجري، حتسني اإلنتاج واإلن

واملراعي السهبية وشبه الصحراوية  يالفروع يف اجملال الفالحي، احملافظة على املوارد الوراثية احليوانية والنباتية وتطويرها، تنمية الرع
 .4وتوسيعها

    الناجتة ابلدرجة األوىل ،األضرار البيئيةملنع   وسائل قانونيةللمخططات الفالحية ك ابلرغم من تكريس املشرع اجلزائري
      انصر لباد معاجلة هذه الظاهرة بصفة شاملة  األستاذحسب  األمريتطلب  إذغري كاف،  األمرهذا  أن إالالبناء غري الشرعي، عن 

    تحكمال يف ، و يقصد ابلشمولية و املوضوعية ، أنه ثبت عجز السلطات العمومية على املستوى احمللي أو املركزي 5و موضوعية
احلد من هذه الظاهرة  أن، و من هنا فانه يعترب  اآلنحد  إىليف مراقبة استعمال العقار ، و الدليل على ذلك استمرار هذه الظاهرة 

أهم  ألن دولة ، لاخلاصة ل لألمالكال سيما العقار الفالحي التابع  ،حل شامل ملشكلة العقار إطاريف  إاليكون  أنال ميكن 
و اليت تنجز فيها النسبة الكبرية من البناء غري املشروع هي أراضي اتبعة هلذا القطاع، و ما دام  ،الفالحية اليت حتيط ابملدن األراضي

ال سيما احرتام  ،ال حترتم املشروعية أحياانالدولة نفسها  أن، حبيث األراضيالسلطات العمومية عجزت عن مراقبة املساس هبذه  أن
سواءا كان  ،من طرف املالك اخلاص نفسه أوالتكون  أنالرقابة يف استعمال العقار جيب  أنأي  ،ع قد فرض نفسهامللكية، فإن الواق

دور السطات العمومية  يقتصرعموميا ، مادام املالك العمومي قد عجز عن ذلك ، و ابلتايل  اأم شخص اخاص اهذا املالك شخص
اخلاصة  لألمالكالفالحية التابعة  األراضية صو معىن هذا خوص ؛لبناء و التعمري السهر على احرتام تطبيق التشريع املتعلق اب على

                                                           
 .08/16رقم  من القانون 07املادة  -1
 .08/16رقم  من القانون 08املادة  -2
 .08/16رقم  من القانون 09املادة  -3
 .08/16 رقم  من القانون 11املادة  -4
اع املواطنني إىل مناطقهم اتبعت السلطات اإلدارية يف بداية الثماننيات ، عدة أساليب قانونية للحد من ظاهرة البناء غري املشروع و النزوح الريفي، كمحاولة إرج-5

ابلفشل ألهنا ارتكزت على عامل الردع أكثر منه على عامل الوقاية ، الذي يتمثل حسب األصلية ، و أيضا هدم البناءات غري املشروعة ، لكن هذه احملاوالت ابءت 
،  حوليات. انصر لباد، "بيع االراضي الفالحية التابعة االمالك اخلاصة لدولة و ااثرها على حتسني احمليط "،يف بيع األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة لدولة 

  127، ص2005، العدد  السادس ،  (اجلزائر )منشورات خمرب الدراسات و البحوث حول املغرب و املتوسط، جامعة  منتوري، قسنطينة 
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يتها كمرتبط بتخلي الدولة عن مل احلد من البناء غري املشروع ف ؛أي ما يسمى ابملستثمرات الفالحية اجلماعية و الفردية ،دولةلل
القاطنني هبا منذ االستقالل و املستغلني هلا منذ هذا التاريخ ، الن  األفراد إىلمنح التصرف فيها  نأي أ ؛و بيعها األراضيهلذه 

  1.من السلطات العمومية و بصفة عامة على محايتها أكثرهؤالء حريصني  أنالتجربة قد اثبت  أيالتاريخ 
ملواكبة حياة هو حماربة النزوح الريفي و تثبيت سكان الريف يف مناطقهم و تشجيعهم فاهلدف من بيع االراضي الفالحية 

، عصرية إبنشاء مرافق متكن من ذلك ، و هي الوسيلة األساسية اليت متكن من ترقية نوعية املواطن ، خاصة الطبقة املتوسطة 
 .2الساكنة يف املدن او يف األرايف ، هذه الرتقية جتعل من املواطن يرفض تدهور احمليط الذي يعيش فيه و املطالبة بتحسينه 

 اخلاصة ابملساحات واملواقع احملمية الطبيعية والثقافية رابعا: املخططات
 املفهوم القانوين للمساحات واملواقع احملمية الطبيعية والثقافية: -1

نذ االستقالل لطبيعية مانظمة للمحميات تعددت النصوص القانونية امل املساحات واملواقع احملمية الطبيعية: 1-1
 ذه املناطق.عي نظم هأول نص تشري ،ةاملتعلق ابحلفرايت ومحاية األماكن واآلاثر التارخيية والطبيعي 67/281 رقم ويعترب األمر

، أصبحت هذه املناطق تنظم 03/10رقم  وامللغى مبوجب القانون ،املتعلق حبماية البيئة 83/03 رقم  بصدور القانون
 إطار التنميةيف لق ابجملاالت احملمية املتع 11/02رقم هو القانون  هبا و إىل غابة صدور أول قانون خاص ،مبوجب القوانني البيئية

 صريح للمحميات الطبيعية. الذي جاء بتعريف ،املستدامة
لقوانني السابقة اث اكتفت حي ،يةرغم تعدد هذه النصوص القانونية إال أن املشرع اجلزائري مل يعرف احملميات الطبيعو 

 مبجرد تعداد أصنافها.
أو   فنيا  سي طابعان طبيعي يكتوحتت تسمية األماكن واآلاثر الطبيعية، اعترب أن كل منظر أو مكا 67/281رقم فاألمر 

 اترخييا أو علميا أو أسطوراي أو مجيال، يستوجب محايته وحفظه للصاحل العام.
      صنيف اجملاالت احملمية الطبيعية املتعلق حبماية البيئة ) امللغى( بذكر اهلدف من وراء ت 83/03اكتفى القانون  كما

  اعتربت أن اجملاالت احملمية  29وطبقا للمادة  ،03/10رقم أما القانون ، 3حظائر وطنية أو حمميات طبيعية دون أن يعرفها إىل
عامة تلك املتعلقة كل املناطق اخلاضعة إىل منظمة خاصة حلماية املواقع واألرض والنبات واحليوان واألنظمة البيئية وبصفة   :"هي

 .4املتعلق ابجملاالت احملمية يف إطار التنمية املستدامة 11/02رقم ، غري أن هذه املادة مت إلغاؤها مبوجب القانون "حبماية البيئة
دائق تامة، احلمية الطبيعية الاحمل وهي:منه ستة  أصناف للمحميات الطبيعية دون أن يعرفها  31كما عددت املادة          

صادر الطبيعية للماحملمية  االت اجمل ،ميةاحمل طنية، املعامل الطبيعية، جماالت تسيري املواضع والسالالت، املناظر األرضية والبحريةالو 
غري ف فضفاض و مة كسابقيه أعطى تعرياملتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدا 03/10رقم وهبذا يكون القانون  ،املسرية

 واضح.
اجملاالت منه  02ملادة ا، حيث اعتربت 11/02 رقم  تعريف قانوين للمحميات الطبيعية جاء يف ظل القانونأول  و
حيددها  اضعة ألنظمة خاصةحرية اخلمية البمن بلدية أو بلدايت وكذا املناطق التابعة لألمالك العمو  ،" إقليم كل أو جزء احملمية هي

 ملعنية".االبحرية  أوو/ ت واألنظمة البيئية الربية والبحرية والساحليةهذا القانون من أجل محاية احليوان، النبا

                                                           
 .259لباد، النظام القانوين ......،  املرجع السابق ، صانصر  -1
 .127انصر لباد، " بيع األراضي الفالحية ......"، املرجع السابق، ص - 2
 .83/03 رقم من القانون 17دة املا -3
، الصادرة بتاريخ: 13 رقم يتعلق حبماية اجملاالت احملمية يف إطار التنمية املستدامة، اجلريدة الرمسية ،17/02/2011املؤرخ يف،02/11رقم  القانون -4

28/02/2011  
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ي: حظرية لقانون وهتعريفها يف نفس ا واليت مت ،أصناف للمجاالت احملمية الطبيعية سبعةمنه ذكرت  4كما جند أن املادة          
عترب احلظائر اطن واألنواع، وتيري املو ية تسق بيولوجي حمموطنية، حظرية طبيعية، حممية طبيعية كاملة، حممية طبيعية، موقع طبيعي، روا

 ري.الوطنية واحملميات الطبيعية واملناطق الوطنية أكثر اجملاالت احملمية عرضة ملخاطر التعم
ل ة الثقافية من خالع احملميت واملواقأشار املشرع اجلزائري إىل املساحا : املساحات واملواقع احملمية الثقافية  2-1

ر ، بضرورة حتديد وتصنيف األقاليم اليت تتوفمنه 46املعدل واملتمم، حيث أقرت املادة  ،املتعلق ابلتهيئة والتعمري 90/29رقم القانون 
جي مثل املياه املناخي واجليولو و جلغرايف وقعها امإما على مميزات انمجة عن ، و إما على جمموعة من املميزات الطبيعية اخلالبة والتارخيية 

 أو االستجمامية طبقا للتشريعات اليت تطبق. املعدنية،
 15/07/1998املؤرخ يف  98/04 رقم غري أنه مل يتطرق إىل تعريفها، حيث أن أول مفهوم هلا صدر مبوجب القانون

املعامل التارخيية، على ما يلي:" تشمل املمتلكات العقارية والثقافية ما يلي: منه  08املادة نصت حيث  ،1املتعلق حبماية الرتاث الثقايف
 املواقع األثرية، اجملموعات احلضرية أو الريفية".

كل إنشاء هندسي معماري منفرد أو جمموع يقوم شاهدا على حضارة معينة   "هي :2ةــــــاملعامل التارخيي -1-2-1
 ."أو على تطور هام أو حادثة اترخيية

حملميات اريب واملباين أو اخلط العزخريف و الرسم والنقش والفن القد حصرها املشرع اجلزائري يف: املنجزات العمرانية الكربى،  و
ائزية أو املدافن يخ واملعامل اجلنبل التار ما ق املعلمية الفخمة ذات الطابع الديين أوالعسكري أواملدين أوالزراعي أوالصناعي وهياكل عصر

 حداث الكربى.صلة ابأل  هلاناصر املعزولة اليتواملغارات والكهوف واللوحات والرسوم الصخرية والنصب التذكارية أو الع
 مع بتفاعله مساحات مبنية دومنا وظيفة نشطة وتشهد أبعمال اإلنسان أوهي:" 3املـواقع األثرية -2-2-1

األنرتوبولوجية أو  الطبيعة، مبا يف ذلك ابطن األرض املتصلة هبا وهلا قيمة من الوجهة التارخيية أو األثرية أو الدينية أو الفنية أوالعلمية
 ."ثرية مبا فيها احملميات األثرية واحلظائر الثقافيةأو األنرتبوجية، واملقصود هبا على اخلصوص املواقع األ

املساحات اليت مل يسبق أن أجريت على عمليات االستكشاف والتنقيب وميكن أن تنطوي :"يقصد ابحملميات األثرية  و
أما  ،4"مكشوفة أثريةيف ابطنها آاثر وحتتوي على هياكل  ختتزنعلى مواقع ومعامل مل حتدد هويتها، ومل ختضع إلحصاء أو جرد وقد 

اليت ال تنفصل على حميطها و مهيتها أبافية املوجودة عليها أو املساحات اليت تتسم بغلبة املمتلكات الثق :"هيفائر الثقافية ضاحل
 .5"الطبيعي

يف طريقة عنها  اجلدير ابملالحظة أن احلظائر الثقافية، تشرتك مع احلظائر الطبيعية يف طريقة إنشائها غري أهنا ختتلف و
رية ضاألهقار من احل رية الطاسيلي وضمن ح فمثال مت تغيري اسم كل ،م خاصة هباياسر تسيريها وإدارهتا، حيث أهنا ختضع إىل م

 . 04/ 98 رقم من القانون 38، تطبيقا لنص املادة 7رية الثقافية لألهقارضواحل  6رية الثقافية للطاسيليضالوطنية إىل احل

                                                           
 17/07/1998، الصادرة بتاريخ  44 رقم، املتعلق حبماية الرتاث الثقايف، اجلريدة الرمسية 15/07/1998املؤرخ يف  ،98/04رقم  القانون  -1

 .98/04 رقم  من القانون 17 املادة -2
 .98/04 رقم  من القانون 28املادة  -3
 .98/04رقم  من القانون  32املادة  -4

  5 - املادة 38 من القانون رقم  04/98.
 .23/2/2011، الصادرة يف 12يتضمن تغيري تسمية حظرية التاسيلي الوطنية، اجلريدة الرمسية  ، 2011 /21/02املؤرخ يف  ،86/ 11رقم  املرسوم التنفيذي  -6
 .23/2/2011الصادرة يف ، 12يتضمن تغيري تسمية حظرية األهقار الوطنية، اجلريدة الرمسية  ، 2011 /21/02املؤرخ يف ،87/ 11 رقم املرسوم التنفيذي -7
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اجملموعات العقارية أو الريفية مثل القصبات " : تعرف القطاعات احملفوظة على أهنا 1القطاعات احملفوظة -3-2-1
والقصور والقرى واجملمعات السكنية التقليدية املميزة أبغلبية املنطقة السكنية فيها، واليت تكتسي بتجانسها ووحدهتا املعمارية واملدن 

 واجلالية أمهية اترخيية أو معمارية أو فنية أو تقليدية من شأهنما أن تربز محايتها وإصالحها وإعادة أتهيلها وتنميتها".
 ،ووزير اجلماعات احمللية ،ويتم تعيني حدودها مبرسوم يتخذ بناءا على تقرير مشرتك بني وزير الثقافة تنشأ القطاعات احملفوظة

ويقدم هذا االقرتاح إىل وزير  ،نشائها جمموعة حملية أو اجلمعياتووزير التعمري والتهيئة العمرانية، كما ميكن أن يقرتح إ ،ووزير البيئة
 .  2متلكات الثقافيةمة للالثقافة بعد استشارة اللجنة الوطني

 ة:املخططات التوجيهية اخلاصة ابملساحات واملواقع احملمية الثقافية والطبيعي -2
ملساحات لطبيعية وااالتوجيهي للفضاءات  حيدد املخطط :املخطط التوجيهي للفضاءات واحمليطات الطبيعية 2-1  

بيئية وال االقتصاديةها عي وظائفليت تراأي التنمية ا، هلذه الفضاءاتكن من حتقيق التنمية املستدامة التوجيهات اليت مت  ، احملمية
نوع البيولوجي رد الطبيعية والتلى املواعفاظ حلبتأمني نوعية البيئة واملناظر، اب حبيث حيدد هذا املخطط التدابري الكفيلةواالجتماعية، 

 كل األخطار.، وكذلك شروط تنفيذ أعمال الوقاية من  املتجددةومحاية املوارد غري 
والتواصل  لبيئيةالشبكات كذلك او  ،تطلب بعض أماكنها تدابري خاصة يف جمال احلماية والتسيريت يتعرف األقاليم الي  كما 

لتنوع البيولوجي ظة على المحافلكما يعمل أيضا على وضع منظومة خاصة   ،ة ابلتنظيمتوسعاهتا اجلدير بني الفضاءات احملمية و 
ر خمتلف رتاث الطبيعي وآاثة على الافظصد واملتابعة ومؤشرات خاصة ابلتنمية املستدامة واليت تبني حالة احملوأنظمة للمالحظة والر 

 كون موضوعا هلا عند االقتضاء.تالتسيري اليت قد  األنشطة وفعالية تدابري احلماية و
تكفلت وزارة ، 3اا وتطويرمهمظة عليهيلحق هبذا املخطط تقرير عن حالة الرتاث الطبيعي والتنوع البيولوجي وأفاق احملاف

 .4الفالحة والتنمية الريفية إبعداد هذا املخطط وقد مت إنشاء جلنة مركزية إلعداد مشروع هذا املخطط
فضاء  25 يقل عن برجمة ما ال 2025،و تضمن املخطط إىل غاية  2007قد متت دراسته من طرف احلكومة سنة  و

 حظائررر إنشاء ، كما تقالنقراضاجلد مهددة اب األصنافالبيئية اليت ختص أعشاش  املناطقحممي جديد، و تشمل هذه املشاريع 
 جهوية جديدة .

تعلق بتهيئة امل 01/20م رق القانون  نص عليه املشرع مبوجب :املخطط التوجيهي للمناطق األثرية والتارخيية 2-2    
ية مات اجلماعبىن التحتية الكربى واخلدحيث يعترب خمطط من املخططات التوجيهية لل، 22اإلقليم وتنمية املستدامة من خالل املادة 

 ذات املنفعة الوطنية. 
يف افظة على الرتاث الثقاوتتمثل أهداف هذا املخطط يف احمل، 2007دراسته من طرف احلكومة سنة  ه وقد مت إعداد و

طة وكذلك من خالل األنش، تهقطب القتصاد الرتاث من أجل محايته وتنمي 18منها  ،وتنميته من خالل أقطاب تنمية الثقافة
 املرتبطة ابإلبداع الفين واالستغالل الرشيد للثروات الثقافية.

 على طـــــــــطـــــــــمل هذا املخـــــــــــــيع :املخطط التوجيهي القطاعي لألمالك واخلدمات والتجهيزات الثقافية الكربى 2-3
ويشجع اإلبداع وينمي ، األهداف والوسائل اليت يتعني إجيادها يف إطار اخليارات الوطنية للتهيئة والتنمية املستدامة لإلقليمحتديد 

                                                           
 . 98/04 رقم من القانون  41املادة  -1
 . 98/04رقم  من القانون  42املادة  -2
 .01/20 رقم من القانون 24املادة  -3
، ا حيدد تشكيلة اللجنة املركزية إلعداد مشروع املخطط التوجيهي القطاعي للفضاءات الطبيعية و املساحات 02/08/2006املؤرخ يف   ،القرار الوزاري املشرتك -4

 .12/11/2006، الصادرة يف 71 احملمية و كيفيات عملها، اجلريدة الرمسية
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الدخول إىل املمتلكات واخلدمات وممارسة الثقافة عن كل إقليم، كلفت جلنة مركزية إبعداد مشروع هذا املخطط ومتت مناقشته أمام 
 . 2007احلكومة يف سنة 

ت حدث خمططاقد است ،ر التنمية املستدامةاملتعلق ابجملاالت احملمية يف إطا 11/04رقم وما جتدر اإلشارة إليه أن القانون         
اء خمطط توجيهي لكل جمال حممي منه على ضرورة إنش 35ابحملميات الطبيعية، حيث نصت املادة  تتعلقتوجيهية وأخرى للتسيري 

حتدد ورة إنشاء خمططات تسيري منه على ضر  36يف حني أكدت املادة ، حيدد التوجيهات واألهداف املنتظرة على املدى البعيد
 ل أكثر. م للتفصيى التنظيأحالت كال املادتني عل وقد، تنميته بشكل مستداموتثمينه و توجيهات محاية اجملال احملمي 

 يف التعمري املتمثلة و عب أدوات التهيئةتل فية:اـــــــــع احملمية الثقــــاحات واملواقــــــــاملخططات اخلاصة حبماية املس -3
 ،التعمري لثقافية ضد خماطرحملمية ااقع ادور مهم يف محاية املساحات واملو  ،املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري وخمطط شغل األراضي

م مع طبيعتها ات تتالءاث خمططخاصة من خالل استحدحبماية ورغم ذلك فقد خص املشرع اجلزائري هذه املناطق نظرا ألمهيتها 
  املتعلق بـحماية الرتاث الثقايف.                    98/04رقم  طبقا للقانون 
 رقم من القانون 30نص املادة لطبقا  :حهاخمطط محاية املواقع األثرية واملناطق احملمية التابعة هلا واستصال 3-1

      كأداة  ابعة هلا،ــــــــــــــــــتنطقة احملمية الثرية واملقع األالح املواــــــــــــإعداد خمطط محاية واستص مت حماية الرتاث الثقايف،املتعلق بـ 98/04
 من أدوات التعمري اخلاصة ابملناطق احملمية الثقافية.

 ات استخدام األرضديد تبعحتأيضا يعمل هذا املخطط على حتديد القواعد العامة للتنظيم والبناء واهلندسية والتعمري، و 
ا حيدد كمملنطقة احملمية،صنف أو اع املاملوقواالنتفاع هبا والسيما املتعلقة منها بتحديد األنشطة اليت ميكن ممارستها ضمن حدود 

لتهيئة ملخطط التوجيهي لوجيهات اخالل بتوهذا دون اإلله، أيضا االرتفاعات املطبقة على املوقع األثري واملنطقة احملمية التابعة 
 شكل متكامل مع خمطط شغل األراضي.بوالتعمري و 

 واليت تتمثل يف:1املخطط على جمموعة من الواثئق املكتوبة هذا  حيتوي 
ألثرية اة احلالية للقيم ضا الوضعيربز أي:هو مبثابة تقرير حيدد فيه املناطق الواجب محايتها، كما يالتقرير التقدميي -

 ابعة له.مية التة احملوالتدابري املتخذة حلفظ املوقع األثري واستصالحه واملنطق ،اليت أحدث من أجلها

 يف إطار ت املقررةالعمليا اقات، وكذاالالئحة القواعد العامة الستخدام األرض واالرتف: حتدد هذه الئحة التنظيم -
حة يف هذه الالئ درجكن أن ته، وميلمحاية املوقع األثري وتسيريه واستغالله واستصالحه، واملنطقة احملمية التابعة 

 .أيضا الئحة التنظيم اخلاص مبخطط شغل األراضي للمنطقة

الله وقع األثري واستغتسيري اململتعلقة ب: تبني الشروط احملددة يف الئحة التنظيم وكذلك الشروط االبيانيةالواثئق  -
 على املدى القصري والبعيد.

ملنطقة احملمية ثري أواملوقع األ: كما ميكن أن يشرتط وثيقة أخرى هي امللحقات وهذا يف حالة وجود اامللحقات -
بة يف خمطط شغل ة املطلو كتوبون من كل أو جزء من الواثئق البيانية والواثئق املداخل منطقة عمرانية، وهي تتك

 األراضي.

ية املواقع األثرية ، مير خمطط محا03/323رقم  من املرسوم التنفيذي 18املادة  ت عليهنصما حسب         
 : واستصالحها مبراحل أساسية و هي

 
                                                           

ملتضمن كيفيات إعداد خمطط محاية املواقع األثرية واملناطق احملمية التابعة هلا،اجلريدة ، ا05/10/2003 املؤرخ يف ، 03/223 رقم من املرسوم التنفيذي 17املادة  -1
 .08/10/2003 الصادرة بتاريخ  60 الرمسية
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 االستعجالية عند االقتضاء.مرحلة التشخيص والشروع يف التدابري  -

 مرحلة إعداد املخططني الطوبوغرايف واألثري واملشروع التمهيدي. -

 مرحلة حترير الصيغة النهائية.  -

املتعلق بـحماية  98/04 رقم  من القانون 43نصت املادة  : خمطط محاية واستصالح القطاعات احملفوظة 3-4
أداة من أدوات التعمري ، حيث يعترب كأداة قانونية مستحدثة،  خمطط محاية واستصالح القطاعات احملفوظة إنشاءالرتاث الثقايف على  

كما جيب أن ،  ات استخدام األرضقيعمل على حتديد القواعد العامة وارتفاو  اخلاصة اليت تتعلق ابجملموعات احلضرية أو الريفية،
  ،اليت جيب على أساسها احملافظة على العقارات واإلطار احلضريأو دم أو تعديل ة إىل العقارات اليت ال تكون حمل هر يتضمن اإلشا

 انتظارابملمتلكات الثقافية العقارية املسجلة يف قائمة اجلرد اإلضايف أو يف  تتعلقإجراءات خاصة  يتضمن هذا املخططكما 
ات املخطط التهيئة والتعمري وهو بذلك يقوم مقام وهذا يف إطار توجيه، 1أو املصنفة واملوجودة داخل القطاع احملفوظ ،التصنيف

 خمطط شغل األراضي يف املنطقة احملمية.
 :  تتمثل 2حيتوي خمطط محاية واستصالح القطاعات احملفوظ على جمموعة من الواثئق املكتوبة و أخرى تقنية        

 حيدد اليتماعية، ضرية واجتعمارية وحم قيم: يربز الوضعية احلالية ملميزات القطاع احملفوظ من  يالتقرير التقدمي -
خطط التوجيهي إىل املر لتقرييشري اكما ،من أجلها القطاع احملفوظ ويبني التدابري املتخذة حلمايته واستصالحه

 للتهيئة والتعمري إن وجد.

   ليات املقررة مكذا العو رتفاقات، : يتم من خالهلا حتديد القواعد العامة الستخدام األرض واال الئحة التنظيم -
شغل  قة مبخططملتعليف إطار االستصالح،كما جيب أن يتضمن أيضا األحكام الواردة يف الئحة التنظيم ا

 األراضي.

وتربز املناطق  التنظيم يف الئحة : تشمل املالحق الواثئق البيانية اليت تبني الشروط املنصوص عليهااملالحق  -
 املتجانسة.

 :3مراحل يعد هذا املخطط يف ثالثة
 يار.لة لالهنايت آيمرحلة التشخيص وعند الضرورة مشروع التدابري االستعجالية ومثال ذلك وجود بنا -

 ة.حملفوظالوجي ومشروع متهيدي للمخطط الدائم حلفظ واستصالح القطاع تيبو حتليل اترخيي و  -

 إعداد الصيغة النهائية ملخطط حفظ واستصالح القطاعات احملفوظة. -

ظائر الثقافية مل على هتيئة احلانونية تعذا املخطط أداة قهيعترب  : ائر الثقافيةضام لتهيئة احلــــــــــــــالعاملخطط   4-4
ت جمهزة ة املعنية إن كانواملنطق خلاصةاومحايتها يف ظل توجيهات خمطط التهيئة والتعمري وهو مبثابة البديل عن خمطط شغل األراضي 

 به.
هلا  ة السلطة املسريةعد مبثابالذي يو ذات الطابع اإلداري واملتمثلة يف ديوان احلظرية ابلثقافية تكلف املؤسسة العمومية 

 إبعداد املخطط واقرتاحه على وزير الثقافة، حبيث جيب أن يتضمن هذا املخطط ما يلي:
 

                                                           
، املتضمن كيفيات إعداد املخطط الدائم حلفظ واستصالح القطاعات احملفوظة، اجلريدة 05/10/2003املؤرخ يف  ، 03/324 رقم من املرسوم التنفيذي 02املادة -1

 .08/10/2003 ، الصادرة بتاريخ60رقم الرمسية 
 .03/324رقم  من املرسوم التنفيذي 14املادة  -2
 .03/324رقم  من املرسوم التنفيذي  15املادة  -3
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 حتديد خمتلف املناطق اليت جيب محايتها. -

 تعيني األماكن املفتوحة للزايرة. -

 راسة و املراقبة و االسعاف .حتديد مراكز احل -

 يها.هتيئة الدروب واملراث املوصلة إىل األماكن املفتوحة للزايرة ووضع عالمات عل -

 حتديد وسائل التبليغ و االتصال . -

 تعيني املساحات اليت تقام عليها مواقع الزائرين. -

 رغم أمهية هذه املخططات إال أهنا تعرف أتخرا كبريا يف إجنازها.
 البيئـةحديثة وقاية  ،ةالشمـولي املخططات البيئية : الثايناملطلب 

ري قادرة على لنوعية غعية وافاعلها بشكل متكامل، جعل من املخططات القطات ها ونظرا ألمهية البيئة وترابط عناصر 
 ، لذا اجته(سط بيئيأو و يعي صر طبعن)وتوفري احلماية الوقائية بشكل فعال القتصارها على مكون من مكوانهتا  ،احتواء مشاكلها

 املشرع اجلزائري حنو ضرورة محاية البيئة بشكل كامل.
فرع لي ) الستوى احملو على املأألول( امشولية على املستوى املركزي )الفرع  بيئيةتبلور هذا االجتاه من خالل تبين خمططات 

 البيئة. الثاين( كوسيلة حديثة
 ةاملركزية املخططات البيئية  الشمـوليالفرع األول: 

طيط من خالل من التخ ىل هذا النوعظهر التخطيط البيئي الشمويل كأداة حديثة حلماية البيئة، حيث أشار املشرع إ       
وطين ي من خالل املخطط المنه، غري أنه مت اعتماد أول خمطط بيئي مركز  14و 13 من خالل املادتني 03/10 رقم القانون

 . 2001امة يف مث تاله املخطط الوطين لألعمال من أجل البيئة والتنمية املستد ،1996يف لألعمال البيئية
                 املخطط الوطين لألعمال من أجل البيئة أوال : 

وعدم قدرة  ،1992 ؤمتر ريومقاد بعد إنع يف اجلزائر يف فرتة التسعينات خاصة الذي عرفته البيئة الكبري نظرا للتدهور
لطات العامة تمدت الساع ،اضحةسياسة بيئية و  وغياب، على احتواء مشاكلها القطاعية والعمرانية وو  االقتصادية املخططات

 املخطط الوطين لألعمال من أجل البيئة كوسيلة حديثة لتحقيق احلماية الوقائية للبيئة.
مت  كما  ،هتهاطرق مواجو اثرها آ ،البيئيةوقد تضمن هذا املخطط جمموعة من األهداف والتوجيهات اليت تتعلق ابملشاكل 

طين للنشاطات انمج الو الرب  غرض تنفيذ توجيهاته حددتوى كل والية لدعم هذا املخطط، وباستحداث مفتشيات البيئة على مس
 :البيئية مرحلتني أساسيتني

قرير التشخيص املتعلق هبا، إجناز ت ومت1997 واليت انطلقت سنة  ،رفت املرحلة األوىل مبرحلة " احلصيلة والتشخيص"ع   
وضوع و موتكفل هبذه العملية جمموعة من اخلرباء وغطت جمموعة من املوضوعات، منها تطوير اجلانب املؤسسايت والقانوين للبيئة 

اابت التلوث، النفاايت، التلوث اجلوي، األضرار السمعية وموضوع حالة املوارد املائية وموضوع تدهور الرتبة الغ ،الصحة والبيئة
رفت املرحلة الثانية "بتحديد وع   ،والسهوب والتصحر والتنوع البيولوجي، وتسيري املناطق الساحلية وموضوع الرتاث األثري والتارخيي

ومت إجنازها ابللجوء إىل اخلربة الدولية وانتهت بتقرير  1999واليت انتهت يف السداسي الثاين من سنة  ،اإلسرتاتيجية الوطنية للبيئة"
 . 19981حالة البيئة سنة حول 

 
                                                           

 .52، ص0720 -2006السنة اجلامعية قوق، ( ،كلية احل اجلزائر)تلمسان )رسالة دكتوراه (، جامعة  القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر،وانس حيىي ،اآلليات  -1
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 خمطط العمل الوطين من أجل البيئة والتنمية املستدامة:  اثنـيا:

يف  تدامةــــــــــــــــدأ التنمية املســــــــــــــــكاسات تبين مبـــــــــمن انع :تعريف خمطط العمل من أجل البيئة و التنمية املستدامة  - 1
 حيث اعتربت ،جديدة تعتمد على محاية البيئة بشكل شامل ابعتبارها عنصر جوهري بيئيةالسياسات التنموية، ظهور ديناميكية 

 الرئيسيالسبب  اإلمهال ذاــــــــــد هــــومل تؤخذ بشكل جدي يف املشاريع التنموية، ويع ،لفرتة طويلة بعد اثنوي يف إطار التنمية البيئة و
 .1هابصفة مباشرة نوعية الطبيعية، األرض وحىت نوعية احلياة نفسو  دهتداإلشكاالت البيئية اليت ظهور  يف

 د آنذاك وعالقاتهيت السائملؤسسااالبيئية، تعود بشكل أساسي إىل اإلطار  لألزمةوأصبح من الواضح أن األسباب الرئيسية 
ابإلصالحات  دة ترتبطل جديذا عمل املشرع على إجياد حلو ل  يف السياسات والربامج التنموية،رياحملصورة، مع وجود تقص

 الذيو  ،لتنمية املستدامةلبيئة واااية محاملؤسساتية من خالل تكريس اإلسرتاتيجية البيئية وخمطط العمل الوطين من أجل  االقتصادية
 .سد التفاعل بني البيئة والتنمية املستدامةج

سنة  ر األول حول حالة ومستقبل البيئةلتحقيق احلماية الوقائية للبيئة بناءا على التقري( كآلية PNAE-DDمت اعتماد املخطط)
واالجتماعية من خالل تركيزه  االقتصاديةسلط الضوء على حجم اإلشكاالت البيئية وعالقتها الوثيقة بعملية التنمية  حيث، 2000

 .2سرتاتيجية البيئيةلإلجسدت فيها بعد األهداف الوطنية  اليتو  ،على أربعة حماور أساسية
 : ملخطط العمل من أجل البيئة و التنمية املستدامة األهداف اإلسرتاتيجية  -2

الل خسطة املدى حتتها أهداف قصرية ومتو  إىل حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية واليت تنطوي( PNAE-DD)سعى املخطط          
 ملدى.تحقيق األهداف قصرية ومتوسطة ال(، كما مت إنشاء أيضا خمطط األعمال ذات األولوية 2004-2001العشرية )

 العمرانية( لتهيئةا، قانون لبيئةا ر)قانونسامهت هذه املخططات بوضع إطار تشريعي وتنظيمي مرتابط ومتكامل مع وضع قانون إطا
 والقوانني القطاعية ) تسيري النفاايت، محاية الساحل، إنشاء املدن اجلديدة وهتيئتها(.

 :3( فيما يليDD-PNEA)تتمثل األهداف اإلسرتاتيجية للمخطط 
 : حتسني الظروف الصحية ونوعية احلياة -

 تكامال.مد تسريا املور  التموين، ماء الشرب وذلك ابحلرص على تسيريحتسني طرف حصول املواطنني على خدمات  -

خدمات التطهري  ة وتطويرلتقنيسني اخلدمة العمومية يف جمال الصرف الصحي والتطهري والتسيري احملكم حملطات احت -
 يف الوسط الريفي.

 حتسني نوعية اهلواء يف املدن الكربى ويف املناطق الصناعية.  -

 إنتاج النفاايت والشروع يف تسيريها بشكل متكامل ومستدام.التقليل من   -

 .تطوير التسري البيئي يف املدن وتطوير املساحات اخلضراء ومحاية الرتاث الثقايف  -

 احملافظة على الرأمسال الطبيعي وحتسني إنتاجية :  

 .حتسني إنتاجية األراضي، السهوب، الغاابت -

 ات.تغطية الواردات والصادر  القيمة املضافة وحتسني معدل عايل إنتاج زراعيحتسني الزراعة املستدامة من خالل  -

 وضع السياسات الريفية لزايدة عدد الوظائف وضمان احلفاظ على املوارد. -

                                                           
1 -Azzouz Kerdoun, »la crise écologique mondiale«, in   L’Algérie face à la mondialisation, Coderia, Dakar, 

2008, P 65. 
2 - M.A.T.E , « plan national d’action pour l’environnement et développement durable (PNEA-DD)» , janvier 2002, 

P 14 . 
3 - Ibid., P 11,12. 
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 زايدة الغطاء الغايب وعدد املناطق احملمية وتكييف إدارة املراعي. -

 محاية النظم البيئية خاصة املتعلقة ابلتنوع البيولوجي. -

 اسرتاتيجية إلدارة املناطق الساحلية ومنع تدهورها.وضع  -

 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. -

 اإلدارة البيئية والتحكم يف تكاليف اإلنتاج والعالمات التجارية.حتسني  -

 حتسني فعالية نشاط البناء. -

 : محاية البيئة بشكل كامل -

 األراضي الرطبة وجماالت التنمية املستدامة.و زايدة عدد املناطق احملمية  -

 خفض غازات االحتباس احلراري وخاصة يف قطاع الطاقة واملواصالت. -

 الغازات املستنفذة لطبقة األوزون.القضاء على  -

 احملافظة على مصادر التنوع البيولوجي. -

 : 1 ملخطط العمل من أجل البيئة و التنمية املستدامة حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية -
ذات ستثمارات الارافقة و املري التداب لتحقيق هذه األهداف نص املشرع اجلزائري على جمموعة من التدابري املؤسساتية و و

 األولوية:
 : تتميز أبمهية خاصة وتشمل جوانب متنوعة: التدابري املؤسساتية -

 مالتحكنني قائمة ) طبيق قوا( وتإعداد ووضع القوانني ) النفاايت، الساحل( وتكييف قوانني أخرى ) البيئة والتعمري  -
 يف الطاقة، املاء( توضيح حقوق امللكية واستعمال املوارد الطبيعية.

 غريؤسسات و دن والبلدايت واملئية واملت البيوالدوائر الوزارية القطاعية والوكاال ،قدرات وزارة هتيئة اإلقليم والبيئةتعزيز  -
تنفيذ برامج  ا اإلطار هذويف ،ذلك من األعوان اإلجتماعية واالقتصاديني على ختطيط وتسيري برامج أعمال بيئية

 للتكوين يف املهن اخلاصة ابلبيئة.

ية يئية ومؤسسات مالب)جباية  لبيئةاسعار املعمول هبا ) املاء، النفاايت( وتنفيذ أدوات اقتصادية يف تسيري تكييف األ -
 وإزالة التلوث(. البيئة  على غرار صندوق

 شراكسامهي إلت وصياغة إطار ،البيئي التوعية و التثقيفتشتمل التدابري املرافقة على محالت  : التدابري املرافقة -
        ات تنمية دور املنظملطبيعية و املوارد الشركاء اآلخرين يف التسيري املتكامل للموارد املائية وا احملليني وغريهم منالسكان 

بيئة ألعمال من أجل الالوطين ل ملخططاغري احلكومية، ومشاركة املرأة وأتسيس آلية دائمة للتنسيق بني القطاعات وهذا لتنفيذ 
 مه.يوتقي تهبعوالتنمية املستدامة ومتا

           البعيد لى املدىعري سواءا مت خلق استثمارات هادفة ابملوازي مع هذه التداب : االستثمارات ذات األولوية  -

 ( سنوات.5-3سنوات( أو على املدى القصري واملتوسط )  10) 

                                                           
1 - M.A.T.E , « plan national d’action pour l’environnement et développement durable, op.cit, P 13. 
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 التدابرية املدى وتوضع تندرج حتته أهداف قصري  (PNAE-DD) ما يالحظ أن أي هدف اسرتاتيجي للمخطط و
 له أيضا الدعم املايل الالزم. حيدداملؤسساتية والتدابري املرافقة لتحقيقها كما

 ةاحمللي املخططات البيئية الشمـولية: يناالث الفرع
امل كائية للبيئة وشكل  الوقاية احلم تعترب أدوات التهيئة والتعمري أوىل أدوات التخطيط البيئي، غري أن قصورها يف حتقيق

ن أجل مدامة وخطة العمل ية املستالتنمجعل املشروع يفكر يف خمططات بيئية حملية متخصصة متثلت يف: امليثاق البلدي حول البيئة و 
 (.21البيئة والتنمية املستدامة ) األجندة 

 (:2004-2001امليثاق البلدي حول البيئة والتنمية املستدامة )أوال : 
يف إطار فتح النقاش الوطين حول حالة ومستقبل البيئة، طالبت وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة البلدايت إبعداد امليثاق         

خمطط  متاشيا مععمل للمحافظة على البيئة حمليا وبشكل مستدام، وهذا الحتدد خطة  ،البلدي حول البيئة والتنمية املستدامة كوثيقة
 . 20041 -2001 :االنتعاش االقتصادي

 و هي: أقسام 03ل امليثاق على ـمش حيث
 ذكر منها:نحلي هبا نتخب التتضمن مجلة من املبادئ األخالقية اليت جيب على امل   القسم األول: التصريح العام -

 الوعي ابملسؤولية اجلماعية حلماية البيئة.  -

 املستدامة.ضرورة احملافظة على املوارد الطبيعية من أجل حتقيق التنمية   -

 إشراك مجيع الفاعلني مع إدارات ومجعيات يف احلفاظ على البيئة.  -

 اإللتزام بعدم نقل املشاكل البيئية لألجيال القادمة.  -

اإلدارات  احملليني وأعوان ملنتخبنيصاحل الااللتزام بتنفيذ برانمج لإلعالم والرتبية حول محاية البيئة والتنمية املستدامة   -
 املواطنني وإشراك اجملتمع املدين يف تسيري البيئة. احمللية، وعموم

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

فرتة تقييمها خالل اللبياانت و اوعة من البلدية جبرد وإحصاء جملم تقوم القسم الثالث: املؤشرات اخلاصة بتقييم البيئة: -
بني الطريقة يزائري مل شرع اجلمفتوح للتدخل على املستوى احمللي غري أن امل برانمج وختصيص عائدات مالية لكل  2001/2004

كاالت رقابته وهذه اإلشو إجنازه  طريقةو متويله وال املعايري، فهذا النظام يطرح مجلة من التساؤالت، ويثري الغموض من خالل كيفية 
 حتكمها العالقة بني اهليئات احمللية واملركزية بشأن محاية البيئة.

 : (21خطة العمل من أجل البيئة والتنمية املستدامة ) األجندة اثنيا: 
يئة وتعاجل سني البدف إىل حتهتوهي  ،أيضا وسيلة للتخطيط احمللي اليت جتسد مبدأ التنمية املستدامة 21تشكل األجندة 

 األهدافموعة من جم حتقيق  وجبهافهي تعد مبثابة برانمج عمل يتم مب،املشاكل الكربى اخلاصة بكل بلدية مع مراعاة اخلصوصية 
 .لبلدايتيف إطار ضمان تنمية مستدامة ل لذلك، و هذا القانونية الالزمةالوسائل ئية مع توفري يالب

 :التالية ألهدافما خيص العمل البيئي وتعمل على حتقيق افي التنبؤ ابملستقبل التصور و لىتعتمد األجندة ع
 

                                                           
،             13-10 ص ، ، بدون اتريخ ،اجلزائر "مركز التوثيق و االعالم اخلاص ابملنتخبني املهام اجلديدة للجماعات احمللية،، " ماية البيئةحل وزارة الداخليةتقرير  - 1

 .153يف  حممد ملسخ ، املرجع السابق، ص 
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 حتسني الوضع البيئي وضمان تنمية مستدامة. -

  . مع املديناجملتإثراء أسلوب التسيري احمللي من خالل املشاركة واملشاورة مع الشركاء الفاعلني و  -

 ون.طبيعيا برانجما مشرتكا من خالل آليات التعاتبين اجلماعات احمللية املتجانسة    -

 ضمان التسيري املستدام للموارد الطبيعية والبيولوجلية.   -

 ريها...إخل .والتارخيية وتسي الثقافيةثرية و هتيئة املناطق الصناعية ومناطق التوسع السياحي واملناطق احملمية واملواقع األ   -

 والتعليم البيئي.مشاركة البلدية يف برانمج التكوين    -

 احملافظة على األراضي الفالحية.   -

 :للمخططات البيئية  احمللية  الطبيعة القانونية : ااثلث
بضرورة تكريس  ،املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة 03/10أقر املشرع اجلزائري من خالل القانون رقم 

امل، غري أن اإلشكال الذي شوالتعمري يف محاية البيئة بشكل  التهيئة التخطيط البيئي املتخصص كضرورة حتمية لفشل خمططات
املصادقة  مبجرداليت تتحول  ، وقارنة أبدوات التهيئة والتعمريميطرح هو مدى متتع املخططات البيئية احمللية املتخصصة ابلقوة القانونية 

بل  ،فبالرجوع إىل املخططات البيئية احمللية املتخصصة جند أهنا مل تصدر مبوجب قانون أو مرسوم تنفيذي ،يها إىل قرارات إداريةعل
أنه ال ميكن  حيث هبا، اليت تتمتع حول القيمة القانونية تساؤلوهنا يطرح  ،جاءت نتيجة لنقاش عام بوزارة البيئة وهتيئة اإلقليم
فهي ذات طابع أخالقي ومعنوي تقوم على حتسيس اجلماعات احمللية بضرورة  ،اإلدعاء هبا أما الغري وأمام القضاء نظرا لعدم إلزاميتها

 .1احملافظة على البيئة وال تفرض عليها أعباء أو إلتزامات قانونية
كمرجع   2004-2001نيت ساملتدة بني رتة ي كرس امليثاق البلدي للف، املشرع اجلزائر نأما من الناحية الواقعية، فرغم أ          

على     كافية ونية والعملية الات القانوفر اآلليأنه مل يتم االستمرار يف تطبيقيه بسبب عدم تإال أساسي حلماية البيئة احمللية، و  رئيسي
 .يقيفرق كبري بني اجلانب النظري و اجلانب التطبكان   ، حيث مستوى البلدايت

 جلان حتضري خالل من احمللية،  البيئية املخططات هبا اعتمدت اليت الطريقة يف النظر إعادة جيب أنه  يتضح ،األخري يف
 اللجان، هذه عمل عن تتمخض اليت التوجيهات هلذه القانوين النظام بيان مع الشركاء، لكل فعال وإشراك القطاعات، متعددة عمل

   تعارض كل  على القضاء أجل من احمللية، والقطاعية العمرانية التخطيط أدوات خمتلف يف اجملسدة األخرى التوجيهات جانب إىل
 . 2ةاحمللي التخطيط واثئق تتضمنها اليت والوسائل األهداف يف   تضارب أو

ل ر التعمري من خالمن خماط لبيئةاما ميكن القول يف األخري أن املخططات البيئية  مبختلف أنواعها هلا دور يف وقاية 
نية مبا يتوافق  األنشطة العمرايفللتحكم  لالزمةابعتبارها واثئق مرجعية تقدم التوجيهات اتقدمي التوجيهات الالزمة واحللول االستباقية، 

ص السيما الرخ لبيئيإلداري اائل الضبط وساابلدور البيئي لوسائل  أن هذا الدور يتطلب استكماله  إالا  البيئية،محاية مع مقتضيات 
  العمرانية.

 
 
 
 

 
                                                           

 .115 سابق، صالرجع املحممد ملسخ،  -1
 .65 سابق، صالرجع املوانس حيىي،  -2
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تحكم يف حركة التعمري واحلد من للكوسائل قانونية   طات البيئيةطاملخ أسلوب تربز أمهية لتحقيق احلماية الوقائية للبيئة 
يف ابعتبارها قواعد تنظيمية تصورية هتدف إىل حتقيق االستغالل املوجه واملنظم للموارد الطبيعية  ،لتنمية العمرانيةالسلبية ل اآلاثر

للضبط واستكماال هلذا الدور، كرس املشرع اجلزائري الوسائل القانونية ، ستباقية يف املستقبلإلواستشراف احللول اوالتنبؤ ، حلاضرا
من تنفيذ  تعترب وسائل عملية متكن  الذي يعترب جمال من جماالت الضبط اإلداري البيئي، حبيث ،ابلبناء والتعمري 1اإلداري اخلاص

 .، و هبذا تشكل هذه األخرية إطارا مرجعي هلاطات البيئية مبختلف أشكاهلاطاملخ التصورات و التوجهات اليت حتملها
ة ل ممارسة الرقاب من خالل العمراينعلى جتسيد التدخل احلقيقي يف اجملاالبيئي  اإلداريضبط للالوسائل القانونية  تعمل

اية محد اليت هتدف إىل  القواعاعها إىلاألفراد و إخضالضوابط على حرايت  ، وفرض القيود وأعمال التهيئة والتعمري املباشرة على
 .البيئة

وهبذا  ،2محاية البيئة أو أحد عناصرها إىل فالضبط اإلداري البيئي عموما هو الضبط اإلداري اخلاص الذي يستهدف 
ائية تنظم مبوجبها ممارسة وق، تقوم ابختاذ إجراءات وإصدار قرارات ) تنظيمية، فردية (اليت  وظيفة من وظائف اإلدارة  فهو ميثل

، أو هو تلك القواعد اإلجرائية الصادرة مبوجب 3احلرايت هبدف محاية النظام العام البيئي يف اجملتمع يف حاالت وشروط معينة
 . 4القرارات اليت تقتضيها ضرورة احملافظة على النظام العام مبختلف عناصره بتقييد أمناط سلوك األفراد املؤثرة على البيئة

وهبذا فإن البيئة تعترب أحد األهداف السامية حلماية النظام العام أاي كانت مدلوالته، فحماية البيئة من التلوث ومكافحة 
توقي أضرار  ى األمن العام والصحة العامة واحملافظة على الصحة النفسية، ولعلى اهلواء واملاء والرتبة يؤدي إىل احملافظة ع االعتداء

 .5ق السكينة، وهكذا تتحقق أهداف الضبط اإلداري يف احملافظة على البيئةالتلوث السمعي حيق
املصلحة العمرانية من  سعى الضبط اإلداري البيئي إىل حتقيق املوازنة بني املصلحة البيئية ويالتعمري  ويف جمال التهيئة و

الرتخيص،  وهذا مبوجب الوسائل القانونية اليت تتنوع بني ،6وفقا ملقتضيات محاية البيئة لألشخاصخالل ضبط النشاط العمراين 
 .الدراسات التقنية، فضال عن الدور البيئي للمجتمع املديناحلظر، اإللزام، 

ابعتبارها منوذج عن  ) املبحث األول (إىل احلماية الوقائية للبيئة من خالل الرخص العمرانية أوال حيث يتم التطرق 
 .) املبحث الثاين ( جمال التعمريالبيئي يف اإلداري  ملمارسة سلطة  الضبط  القانونيةت ضماانمث إىل الالرتخيص، 

 
 

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

للنشر، عمان)األردن(،  ، دار وائل1، اجلزء األول، ط القانون اإلداري: ماهية القانون اإلداري، التنظيم اإلداري، النشاط اإلداريمحدي أمحد القبيالت، 
 .217، ص2008

نح لسلطات إدارية ، متارسها هذه األخرية يف نشاط حمدد من أنواع ن  دف منه هو بصفة عامةألشخاص، اهلاشاطات فهو يتشكل من جمموع االختصاصات اليت متم
، 2 ط،  القانون اإلداريالوجيز يفد، صر لباا مبكان معني ،اناحلفاظ على النظام العمومي، و قد يتعلق إمَّا بنشاط معني و إمَّا بفئة من األشخاص، و إم

 .155ص، 2007منشورات لباد، سطيف )اجلزائر(، 
، اجمللد جملة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية و اإلسالميةنواف كنعان،" دور الضبط اإلداري يف محاية البيئة :دراسة تطبيقية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة"،  -2

 .83، ص2006الث، العدد األول ،فرباير الث
 .261امساعيل جنم الدين زنكة، املرجع السابق، ص -3
 .115، ص2008، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، )األردن(، 1، طجرمية تلويث البيئة: دراسة مقارنةابتسام سعيد امللكاوي،  -4
 .21، ص2006 ،)لبنان(احلليب احلقوقية، بريوت، ، منشورات 1، طالعاملالتنظيم القانوين للبيئة يف حممد خان مجال رستم،  -5
لصفة الوقائية أي أهنا هتدف  ما يزيد من أمهية الضبط اإلداري يف محاية البيئة هو الطابع الوقائي الذي يتمتع به، فالقرارات املتخذة يف جمال الضبط اإلداري هلا ا -6

 لإلجراءات الضرورية أي قبل اإلخالل ابلنظام العمومي، انصر لباد، املرجع نفسه. إىل منع وقوع االضطراابت ابختاذ مسبقا
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 احلماية الوقائية للبيئة من خالل الرخص العمرانية ملبحث األول: ا
 اواليت ترتبط ارتباط ،عليهاوضرورة محاية البيئة واحملافظة  أدرك املشرع اجلزائري أمهية التوازن بني مقتضيات التهيئة العمرانية

حتمية حتقيق املصلحة العامة البيئية أن  إالا ،العقاريةته ينسان حر يف التصرف مبلكابحلقوق واحلرايت األساسية، فرغم أن اإل اوثيق
كوسيلة ضرورة إتباع نظام الرخص والشهادات اإلدارية  توازهنا مع املصلحة اخلاصة العمرانية فرض على املشرع اجلزائري وضمان 

حرايت األفراد خاصة يف جمال البناء، حيث أن الضامن والقيود على  االلتزاماتوفرض بعض  شخص،لكل ملراقبة النشاط العمراين 
 حاجياهتم املختلفة من البناء ية تلبن األفراد من متكتستند أعمال البناء إىل تراخيص إدارية أن  وه العمرانقواعد  الحرتاماألساسي 

اليت تتمثل  2العمرانية شكل الرخص، وتم 1عقالين للعقارمحاية البيئة واالستغالل الالوقت ذاته على مقتضيات نفس  يف افظةمع احمل
الوسائل القانونية الكفيلة حبقيق احلماية الوقائية للبيئة من خماطر التعمري اهلدم رخصة  و أساسا يف رخصة البناء، رخصة التجزئة

 تعد رخصة البناء أمهها لذا يتم التطرق إليها بنوع من التفصيل  و، تصدرها اإلدارة العموميةالفردي ابعتبارها قرارات إدارية فردية 
 .(ـانمطلب ث)اهلدم يف و التجزئة  يتإال رخص قيتم التطر  يف حني ،(املطلب األول)يف 

 احلماية الوقائية للبيئة من خالل رخصة البناءملطلب األول: ا
لعالقة املوجودة بني ل يسهإىل سد الفراغ القانوين من خالل تكر  ،90/29 رقم قانونالسعى املشرع اجلزائري من خالل           

 البيئة ة اليت يسعى قانون يواألوساط الطبيعاستغالل اجملاالت العمرانية هتدف إىل ابعتبار أن القواعد  ،عملية التهيئة ومحاية البيئة
، واليت نصت على ضرورة املوازنة بني التعمري من 3البيئةمحاية إىل محايتها، حيث يظهر فيه املزج قواي بني قواعد العمران وقواعد 

البناء ومتثل رخصة  ،والرتاث الثقايف والتارخيي ابلبيئة الطبيعية ضراروالصناعة من جهة أخرى، دون اإل والفالحة السكن وبني جهة
املسبقة على أشغال البناء ، اليت يتم من خالهلا فرض الرقابة 4اإلداري الضبطإحدى رخص  ابعتبارهاذه القواعد هلالتجسيد الفعلي 
إىل   البد من التطرق أوال ،(الفرع الثاين)ئي لرخصة البناء يالبل حتديد الدور الوقائي بوق، متطلبات محاية البيئةمع  وضمان توافقها

 .(األولالفرع ) طار النظري اخلاص هبااإل
 اإلطار النظري لرخصة البناء : األول الفرع      

البناء  حركة التعمري الفردي وجتنباليت تسمح للسلطات اإلدارية املختصة بتنظيم تعترب رخصة البناء الوسيلة القانونية           
     التناسق بني خمتلف التجمعات العمرانية مع احلفاظ على الطابع املعماري وخلق انسجام يف اتساع العمران وأتمني  ،العشوائي
تعترب أعمال  حيث  ،حق االستعمالعة عنه وإخضاعها للرقابة املسبقة، خاصة فر يد حق امللكية واحلقوق املتيمن خالل تقو هذا 

نشاء إ، وفرضت على كل من يرغب يف التعمري ام قواعدلفرض احرت ره، وقد تدخلت أغلب التشريعات يف العامل و البناء إحدى ص
األشخاص ويستوي يف ذلك  ،استخراج رخصة البناءمبىن جديد أو القيام برتميم وتدعيم مبىن وحتديثه أو تعديله أو توسيعه 

                                                           
، دار الفجر للنشر والتوزيع، القرارات العمرانية الفردية وطرق الطعن فيها: دراسة يف التشريع اجلزائري مدعمة أبحدث قرارات جملس الدولة، عزري الزين -1

 . 90، ص2005القاهرة، 
 من وسائل الضبط اإلداري مت استثناء الشهادات العمرانية اخلاصة ابلرقابة السابقة من الدراسة و اليت تتمثل يف  شهادة التعمري، شهادة التقسيم، ألهنا ال تعترب - 2

إعالمي أكثر ، يف حني تقتصر رقابة شهادة  البيئي، حيث أن شهادة التعمري هتدف إىل حتديد احلقوق العمرانية ال إىل ضبط طريقة ممارستها و ابلتايل هلا دور
 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. 

ظام املوضوعي،يعرف الضبط اإلداري أبنه "النشاط الذي بواسطته حتقق السلطات اإلدارية هدف الوظيفة اإلدارية املتمثلة يف احملافظة على النطبقا للمعيار  - 4
لطات اإلدارية أو هو "كل األعمال و اإلجراءات و األساليب القانونية املادية و الفنية اليت تقوم هبا الس 153العمومي" ،انصر لباد، املرجع السابق ،ص 

،القانون عوابدي املختصة، و ذلك هبدف احملافظة على النظام العام بطريقة وقائية يف نطاق النظام القانوين للحرايت و احلقوق السائدة يف الدولة"، عمار
 .15، ص 2000، د.م.ج، بن عكنون )اجلزائر العاصمة ( ،  2ج اإلداري: النشاط اإلداري، 
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بني فرد أو مصلحة حكومية،  قةتفر ء بدون اواخلاصة، فالكل أمام رخصة البناء سو الدولة العامة الطبيعية أو املعنوية وكل مصاحل 
ابالحرتام الصارم البناء يف ق احلحيث ربط  ،29 /90رقم من القانون  50مبوجب املادة  وهو ما نص عليه املشرع اجلزائري صراحة

فرخصة البناء إجراء ضروري للرقابة املسبقة حلركة ، 1املستفيد من هذا البناء لألحكام التنظيم املتعلقة ابستعمال األرض مهما كان
 وجمال تطبيقها. ا يستجوب حتديد مفهومها البناء العمراين، مم

 مفهوم رخصة البناء أوال:
إىل تعريف   تطرقمل يأن املشرع اجلزائري  يتبنياستقراء النصوص القانونية املتعلقة ابلتعمري من  رخصة البناء: تعريف -1

عمري، تاملتعلق ابلتهيئة وال 29 /90رقم من القانون  52نص املادة بتحديد نطاق تطبيقها من خالل  اكتفىرخصة البناء، وإمنا 
ليفتح اجملال أمام الفقه الذي أود عدة تعاريف لرخصة البناء،  ،1762 /91رقم  من املرسوم التنفيذي  33املادة  و ،املعدل واملتمم

لشخص احلق يف البناء مبعناه الواسع ا لمبقتضاهمتنح  ،"القرار اإلداري الصادر عن سلطة خمتصة قانوان هي البناء رخصة، منهاذكر ن
أو  أو حتويل أو ترميم تشييداإلذن أو القرار اخلطي الذي جييز لصاحبه املباشرة بتنفيذ أشغال و  "، أو هي3طبقا لقانون العمران

للقواعد كما تعرف أيضا أبهنا "قرار إداري يهدف إىل ترخيص بعض العمليات اليت يتم التحقق من مطابقتها ،  4"جتديد األبنية
 اإلداريةرخصة متنحها السلطة "، أو هي 5"على قواعد التعمري ااحية النظرية ترخص البناءات بناءالقانونية، فرخصة البناء من الن

جراء إبالقرار اإلداري الذي تصدره اجلهة املختصة بتنظيم املبادئ، أتذن فيه "أو هي  6"إلقامة بناء جديد، أو تغيري بناء موجود
يرى الدكتور عزري الزين أن التعريف ينبغي أن يكون انطالقا من حتديد خصائص  و، 7"تعلق ابملبىن الذي يصدر بشأنهيمعني 

ادر من سلطة خمتصة قانوان متنح مبقتضاه احلق للشخص املعَرف، وبناء عليه، عرف رخصة البناء على أهنا:" القرار اإلداري الص
 . 8")طبيعيا أو معنواي( إبقامة بناء جديد أو تغيري بناء قائم قبل البدء يف أعمال البناء اليت جيب أن حترتم قواعد قانون العمران

يتم مبوجبه  ،تصةارية املخاإلد ريف يتضح أن رخصة البناء هي قرار إداري انفرادي صادر عن السلطةامن خالل هذه التع
طار ء قائم وهذا يف إغيري بنايد أو تجدالذي يتمثل يف إقامة بناء  و ،(الطبيعي أو معنوي)ين عإنشاء احلق يف البناء للشخص امل

 .والتنظيمات العمرانيةالقواعد  احرتام
 ها، وإمنا متنح لطالبقارعال امتالكتحقق مبجرد يالبناء ال تنشئ حقا إبقامة البناء، والذي  رخصة البعض يرى أنغري أن         

ومطابقتها تها فالرتخيص ملمارسة احلق، فهي وسيلة إلجراء الرقابة السابقة على األشغال والتحقق من مشروعيتها وعدم خمال
  .9للمواصفات

                                                           
 . 09الزين عزري، املرجع السابق، ص -1
، املتعلق بتحديد كيفيات حتضري شهادة التعمري ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء  1991 /05 /28، املؤرخ يف 176 /91املرسوم التنفيذي  رقم  -2

 .1991 /06 /01، الصادرة بتاريخ 26اجلريدة الرمسية رقم ،  رخصة اهلرم، وتسليم ذلك  و
، 2007، مارس 01، جامعة تبسة، كلية احلقوق، العدد جملة العلوم االجتماعية واإلنسانيةتسليم رخصة البناء يف القانون اجلزائري"، "حممد الصغري بعلي،  -3

 . 18ص
 . 36ص، 2006، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت )لبنان(، 1ط، دعاوى رخص البناءنزيـــــــــه نعيم شالال،  -4

5- J-B.Auby, H-P.Marquet, droit de l’urbanisme et de la construction,5è𝑚𝑒édition, Montchrestien, Paris,      
P P 406, 407. 

6- H. Jacquot, F. Priet, droit de l’urbanisme, 5è𝑚𝑒édition, Dalloz,Paris, 2004, P 651. 
  .249، ص1972، مطبعة السعادة، القاهرة، املباين ومسؤولية املهندس واملقاولتشريعات تنظيم عبد الناصر توفيق العطار،  -7
 . 12، املرجع نفسه، صالزين عزري -8
، دار قانة 1ط، الرقابة اإلدارية على أشغال التهيئة والتعمري يف التشريع اجلزائري: دراسة مدعمة ابلنصوص القانونية واالجتهادات الفضائيةعايدة ديرم،  -9

 . 63، ص2011للنشر والتوزيع، ابتنة )اجلزائر(، 
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مل تق  حول ضرورة أن تشتتفلرخصة البناء إال أهنا  فقهيةالريف اتعدد التع رغم :الطبيعة القانونية لرخصة البناء -2
  ابعتبارها تصرف قانوين صادر عن اإلرادة املنفردة للسلطة املختصة، هتدف  1اإلداريذاهتا اليت يتميز هبا القرار اخلصائص على 

 يف:  تتمثل هذه اخلصائص ، وإىل إحداث آاثر قانونية

عن تصرف قانوين صادر ابعتبار أن رخصة البناء عبارة  :در من سلطة خمتصةاقرار إداري صرخصة البناء  2-1
ات حول عما تثور نزاقانونية شكلية وموضوعية، فإن كثريا  2عن جهة إدارية منحها القانون سلطة اإلصدار طبقا لشروط وإجراءات

املستفيد من الرخصة جيعل مصلحة اإلدارة للشكلية الالزمة يف قراراهتا مما األعمال بشأن البناء بسبب عدم احرتام  عيةشر عدم 
، ابلتهيئة والتعمرياملتعلق  90/29 رقم  من القانون 65دة طبقا لنص املافإدارية غري خمتصة، ، أو صدورها من جهة 3مهددة
 11/10 رقم من القانون 95أكدته املادة  ما وهو لبلديامنح رخصة البناء لرئيس اجمللس الشعيب يعود اختصاص واملتمم  املعدل

تتمثل  29 /90 رقم من القانون 66املادة نص ، وحسب 4لوايل أو الوزير املكلف ابلتهيئةأو من اختصاص ا ،املتعلق ابلبلدية
 تعترب من اختصاص الوايل يف:احلاالت اليت 

 .البناايت واملنشآت املنجزة حلساب الوالية وهياكلها العمومية -
 .90/29رقم  من القانون  49ىلإ 44اقتطاعات األرض والبناايت الواقعة يف املناطق املشار إليها يف املواد من  -

الرقابة السابقة من قبل السلطة إجراء حتمي إلجراء  رخصة البناء متثل :قبلي رخصة البناء قرار إداري  2-2
كن من مراقبة عدة قطاعات  متم تعترب الرخصة الوحيدة اليت كما   ،والتعمرياملتعلقة ابلتهيئة املختصة على احرتام القواعد العامة 

أما أمر دون رخص ووضع اإلدارة  بنيةقامة أإلألفراد لفرض الرخصة قبل البناء يكون من أجل أن ال يفتح اجملال فكالقطاع البيئي، 
رخصة البناء يكون بعد املرور قواعد العمران من خالل  احرتامإذ أن ضمان  ،واقع إلجبارها على منح تراخيص بعد ذلك

 . 5وليس بعد إقامته تهإقام كن اإلدارة من القيام بدراسة تنظيمية وفنية للبناء املزمعإبجراءات متم 
قاضي مينح ل القرار الجيب أن يشتم : إقامة بناء جديد أو تغيري بناء قائم يتضمن إداري رخصة البناء قرار -2-3

شكاالت القانونية يقع ولتجنب اإل ،ري والتحسني يف البناءات القائمةيالبناء على إنشاء بناايت جديدة وكذلك عمليات التغرخصة 
يتعلق األمر  90/29رقم ون ـــــانــمن الق 52فحسب املادة  ،رخصة البناءة بعلى عاتق املشرع اجلزائري حتديد أعمال البناء املعني

ساحات على امل  أو الواجهات املفضية ري البناء الذي ميس احليطان الضخمة يالقائمة، تغت اياجلديدة، متديد البنابتشييد البناايت 
 026 /82 رقم  املتمثل يف القانونو البناء طبقا لقانون التهيئة والتعمري السابق وقد كانت أعمال  ،جالتسيي التدعيم و ،العمومية
  .أشغال التغيري يف التوزيع اخلارجي ،الزايدات يف العلو ،، أشغال تغيري الواجهةهبناء أاي كان ختصيص كل  تتمثل يف

                                                           
أن يشتمل على ثالثة يعترب القرار اإلداري عمل قانوين صادر بصفة انفرادية من سلطة إدارية، اهلدف منه هو إنشاء ابلنسبة  للغري حقوق و التزامات، ويشرتط  -1

يكون عمال قانونيا ، أن تكون له قيمة القرار التنفيذي. انصر لباد، املرجع السابق،             شروط أو عناصر، و هي أن يصدر عن سلطة خمتصة إدارية، أن 
 246،247ص ص 

،  اململكة 2013، جانفي 01،  جملة شهرية الكرتونية، العددوالقانون هجملة الفقعمار بوضياف، "منازعات التعمري يف القانون اجلزائري: رخصة اهلدم والبناء"،  -2
 .02/02/2014. اتريخ االطالع  3ص املغربية،

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

 . 12الزين عزري، املرجع السابق، ص -3
 .176 /91التنفيذي رقم من املرسوم  42املادة  -4
 .  13الزين عزري، املرجع نفسه، ص -5
الصــادرة بتاريخ  ،06،يتعلق برخصة البناء ورخصة جتزئة األراضي للبناء، اجلريدة الرسـمية رقم 06/02/1982املؤرخ يف ، 82/02القانون رقم  -6

 .)ملغى(09/02/1982
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 اثنيا: نطاق تطبيق رخصة البناء
ومن الناحية  ،اءالبنخصة ر وضوع ة املوضوعية من خالل حتديد األشغال منطاق تطبيق رخصة البناء من الناحي تتم دراسة

 صدورها. األمريتطلب املكانية من خالل حتديد املناطق اليت 
 :النطاق املوضوعي لرخصة البناء -1

املادة  نص اللمن خبناء صة العمال اخلاصة لرخ: حدد املشرع اجلزائري األاألعمال اخلاضعة لرخصة البناء 1 -1
 واليت تتمثل يف:  املتمم، املعدل و 91/176رقم من املرسوم التنفيذي  33املادة ، وكذلك 29 /90 رقم من القانون 52

من العدم وإجيادها  استحداثها، فإنشاء املباين يعين واإلجياداإلحداث ، ابإلنشاء دصقيم : املباينإنشاء  -1-1-1
هذا  كلا أو دأو حدي اا أو جري ا جبسهنه "جمموعة من املواد أاي كان نوعف البناء أبرَ وقد عم ، 1يف إقامتها ألول مرةع مث البدء و للشر 

يداع إلأو أن يكون البناء معدا لسكن إنسان  ، ويستويقرار معا، أو شيئا غري هذا شيدته يد اإلنسان لتتصل ابألرض اتصال
والعمد التذكارية وما إليها  ،فاحلائط املقام بني حدين بناء ،من ذلكبل قد يكون البناء معدا لشيء  فاملخازن تعترب بناء، ،اءيأش

     ، 2" د يف ابطن األرض بناءشيوكذلك القناطر واخلزاانت والسدود واجلسور وكل ما  ،سطح األرض بناء مبنية علىل يمن متاث
اليت عرفت البناء أبنه"كل بناية أو منشأة  08/153رقم من القانون  02وهذا ما أشار إليه املشرع اجلزائري من خالل نص املادة 

اخلدمات"وهو  التجاري أو اإلنتاج الصناعي و التقليدي أو اإلنتاج الفالحي أويوجه استعماهلا للسكن أو التجهيز أو النشاط 
ينظم نشاط الرتقية العقارية عرف  11/04رقم من القانون  03بذلك ركز على أغراض و أهداف البناء، يف حني أنه يف املادة 

بناية و/أو جمموعة ذات االستعمال السكين أو التجاري  " هو كل تشييد أبنه البناء من زاوية النطاق املوضوعي حيث اعترب البناء
أن يكون  كل إنشاء يتكون من مواد متماسكة يتم  ، يشرتط يف البناءللمفهوم العمراينعموما و طبقا ، احلريف أو املهين " أو
 منه. الغرض وال وال حجمه ال نوعه ويكون متصل ابألرض اتصال قرار دون األخذ بعني االعتبار اإلنسانإرادة تدخل ب

  األشكال واهلياكل أن ينشأ يز البناء املقصود هنا عن غريه من يط لتمرت شي :كون البناء من مواد متماسكةتي أن
 هذه املواد قبل إقامة ذإ ،مسنت املسلح أو كل هذه معااإلارة بيضاء أو جأمحر أو حمن مواد متماسكة مهما كان نوعها طوب 

فاندجمت يف األرض وأصبحت اثبتة شيدت مبواد البناء املتماسكة من العقارات إال إذا تصبح ال و ا ما هي إال منقوالت هبالبناء 
 .4دمتإذا هم فال ميكن حتريكها أو نقلها إال مستقرة 

  لغت ا مهما بكيله وهذائه وتشنسان دور فعال يف إنشإليف أن يكون ليشرتط  :اإلنشاءنسان يف اإلتدخل
طبيعية مل أو الظواهر العل العوايده بفيتشذا ال يعد من قبيل البناء ما يتم هبالتطور، و  من درجة املستخدمةالوسائل أو األدوات 

 املختلفة. 

 تصال قرار اض ومتصل  األر ويقصد بذلك أن يكون البناء مثبت ومندمج يف :ابألرض اتصال قرار اتصال البناء
 أي إحداث تغيري عليه أو نقله يسبب حتما أضرار تلحق به.  و

وقد  ،األشغاليف  بل البدءناء قعلى هذه العناصر الثالث يستوجب إصدار رخصة الب يتوفر انطالقا مما سبق، فإن كل بناء
 ت على شكل حصص. أو عدة بناايبنايه ليشمل إجناز  إلنشاءا من نطاق، 15 /08 رقم من القانون 11وسعت املادة 

                                                           
 . 16الزين عزري، املرجع السابق، ص -1
 . 73، ص  2008، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، ) القاهرة( ، جناايت املباينحامد الشريف،  -2
 .03/08/2008الصادرة بتاريخ  ،44، حيدد قواعد مطابقة البناايت و إمتام إجنازها، اجلريدة الرمسية رقم 20/07/2008 املؤرخ يف ،08/15القانون  رقم  -3
، الطبعة الثالثة اجلديدة، منشورات احلليب  8ج، ط يف شرح القانون املدين اجلديد: حق امللكية مع شرح األشياء واألمواليالوسنهوري، عبد الرزاق أمحد الس -4

  . 24، ص2000احلقوقية، بريوت، ) لبنان( ، 
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على متديد البناايت املوجودة   29 /90 رقم القانونمن  52املادة نصت متديد البناايت املوجودة:  -2-1-1
هبذه العبارة، فهل يقصد به التمديد األفقي أو ما  دغري أن املشرع اجلزائري مل حيدد املقصو  ،كأحد األعمال املوجهة لرخصة البناء

ويقصد هبا  "،التعلية"أو التمديد العمومي وهي تعليته يشمل  الزايدة يف مساحة أو حجم البناء دون والذي  "التوسيع"يسمى 
أكثر من  املرخص به، أو زايدة عدد طوابق املبىن إىل أكثر من العدد طوابق املبىن إىل االرتفاعأكثر من االرتفاع ابملبىن القائم إىل 

الزين يرى أبن املقصود ابلتمديد هو ستاذ عزري ، إال أن األ2معا مل التوسيع والتعلية، ويرى البعض أنه يش1العدد الوارد ابلرتخيص
ة يف إطار عمل آخر وهو تغيري البناء الذي ميس احليطان، كما أن هذا املشرع اجلزائري أشار إىل التعلي ألن هاغري التوسعة دون 

غري أنه من الناحية العملية تتم مباشرة أشغال التوسيع الداخلي دون احلصول ، 3ةليس من الضروري أن يرتتب عليه توسعالتغيري 
 ،سابقةعلى دراسات  االتصميمات األولية اليت متت بناءغرفتني مثال، مما قد يؤثر على أسس البناء و على رخصة البناء كضم 

 .4ثر جديةكأيتطلب إضافة إىل رخصة البناء، واليت تعترب إجراء غري كاف، تدخل املشرع لفرض رقابة  فاألمر

الضخمة لبناء احليطان ا، يشمل تغيري 29 /90 رقم من القانون 52 طبقا لنص املادة تغيري البناء: -3-1-1
ة أو تعديل الواجه ة املبىنبتعلي ىما يسم هيو منها  اخلارجية للمبىن، واليت تفضي إىل ساحات عمومية دون الداخليةوالواجهات 

ذه ملا تتسبب فيه ه يدة نظراخصة جدالبناء مما يتطلب إصدار ر اخلارجية، واليت تكون حمل تعديل بشكل مغاير ملا حدد يف رخصة 
 األشغال من تشويه للمظهر اجلمايل للبناايت.

لل زالة ما هبا من خإبلقائمة اباين اين هو تقوية املباملقصود بتدعيم امل: م أو التسييجإقامة جدار للتدعي -4-1-1
اء كإجراء وقائي خصة البنر على  ضرورة احلصولاء اخلارجي، وقد فرض املشرع نوعيوب، أما التسييج فهو إقامة جدار حميط ابلف
م أعمال الرتميجراء إب طالبةرة للمل يف مواطن أخرى مبوجب قواعد آمقد تدخَ  رقايب نظرا خلطورة هذه األشغال، لكنه ابملقابل

 ص إداري مسبق. يللسقوط، لكن دون احلصول على ترخ اآليلةللمنشآت والصيانة ابلنسبة 

ناء أحدث عدة إشكاالت الب صةيه أن املشرع اجلزائري عند حتديده ألعمال البناء اخلاضعة لرخلإ اإلشارةوما جتدر 
واليت حتتاج  لقانونيةاطلحات معظم املص فناكتالغموض الذي ه لكل احلاالت، أو من خالل ديقانونية، سواء من خالل عدم تص

 29 /90رقم  ن القانون م 52دة فاملالحظ أنه مت النص على أعمال البناء بصفة عامة من خالل نص املا  ،إىل تدقيق ومتحيص
  م.، املعدل و املتم176 /91رقم يف املرسوم التنفيذي يتمثل  يمي تنظ نص يتم التفصيل وفقو 

 بل إهنا تضمنت حالة جديدة وهي حتويل بناية ،كانت أكثر غموض ومل تتطرق إىل مجيع احلاالتمنه   33ملادة أن اغري 
، فهل هذه احلالة   6حيث يشمل أيضا تغيري الغرض الذي أنشئ من أجله البناءاملدلول واجملال، هذا املصطلح واسع  و 5موجودة

كما أن   ،يف النص التشريعي؟ وهل ميكن لألشخاص املعنيني االحتجاج بذلك؟ ورودهاعدم  شرتط استصدار رخصة البناء رغم ت
حول ضرورة احلصول على الرتخيص املسبق فيما دفع إىل التساؤل يللبناء دون غريها  الضخمة راناجلدحصر أعمال التعديل على 

 ر؟ظخترج من دائرة احل هنااملبىن أم أخيص أعمال التعديل الواردة على جزء آخر من 

                                                           
 . 56، ص1988، دار الوفاء للطبع والنشر،  القاهرة ، شرح قانون املباين اجلديدة من الناحيتني املدنية واجلنائيةحممد عزمي البكري،  -1
 . 66عايدة ديرم، املرجع السابق، ص -2
 . 18، 17الزين عزري، املرجع السابق، ص ص -3
 عايدة ديرم، املرجع نفسه.  -4
، تتعلق بتسهيل عملية 17/01/2013، املؤرخة يف85قم و هي احلالة اليت مت التأكيد عليها  أيضا إضافة إىل اجناز بناية جديدة  من خالل التعليمة الوزارية ر  -5

 . ( هي القرارات الفردية املتعلقة ابلتعمري أو العمل القانوين االنفرادي املتعلق ابلتعمريفأما العبارة القانونية هنا ) تسليم عقود التعمري.
 .67عايدة ديرم، املرجع السابق، ص -6
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ث عن احلديفل ي قد أغنب اجلمايل إال أن املشرع اجلزائر إىل احملافظة على اجلار يهدف ظرغم أن هذا احل و
ات يا يقصد هبا تكساانت، وإمنل الدهال تشمل أعماهي واجهات املباين ابلبياض و  ا تغطيةهب واليت يقصد اخلارجية" "التشطيبات

لى عمن أثر ملا هلا ، احلوائط ز علىاليت ترب  زخرفةل، وبصفة عامة كل اتعلى واجهة العقار، سواء ابألحجار أو الرخام واجلراني
 املباين ودورها الكبري يف تفشي ظاهرة التلوث البصري. مجال وتناسق 

ورخصة املتعلق برخصة البناء  02 /82رقم  ع النصوص القانونية املنظمة لرخصة البناء تبني أن القانون تبن خالل تم
قواعد شغل  انتقالياالذي حيدد  01 /85رقم  واألمر  ،املتعلق ابلتهيئة والتعمري 29 /90 رقم مبوجب القانون ىجتزئة األراضي امللغ

أشغال تغيري واليت تتمثل يف بناء حمل أاي كان ختصيصه، يف حتديد أعمال البناء موضوع الرخصة  كان أكثر دقة ووضوحا  1األراضي
 .2ري يف التوزيع اخلارجيياألشغال اليت تنجر عنها تغ ،هة أو هيكل بناية، الزايدات يف العلوــــــواج

ضرورة ناء من عمال البة من أاستثىن املشرع اجلزائري جمموعاألعمال املعفاة من استخراج رخصة البناء:  -2-1
تعلق ابلتهيئة والتعمري وكذلك امل 29 /90رقم  من القانون  53احلصول على رخصة البناء كإجراء رقايب من خالل نص املادة 

 ـ:ـــــــبــــــــــــ  تعلق األمري و ،املعدل و املتمم176 /91من املرسوم التنفيذي  01املادة 
على ما يلي  29 /90 رقم نمن القانو  53 نصت املادةالبياانت اليت تتعلق بسرية الدفاع الوطين:  -1-2-1

حكام ى توافقها مع األع علو شر احب امل جيب أن يسهر صيتالدفاع الوطين وال ةسريب"ال خيضع لرخصة البناء، البناايت اليت حتتمي 
 ال تعين"واليت نصت على: 91/176قم ر  يذيمن املرسوم التنف 01وكذلك املادة التعمري والبناء" يف جمال التشريعية والتنظيمية 

ة لوزارة ذ املهام الرئيسيصصة لتنفياملخ وتشمل اهلياكل القاعدية هذه الواثئق اهلياكل القاعدية اليت حتتمي بسرية الدفاع الوطين
  .الدفاع الوطين ......"

وطين تكون خارج ال لدفاعزارة ات التابعة لو األعمال الواردة على البناايخالل نص هاتني املادتني يتضح أن مجيع  من
علق أبمن ، ألن األمر يت او تدعيمهريها أتعديلها أو تغي تعلق األمر إبنشائها أودائرة الرقابة املسبقة مبوجب رخصة البناء سواء 

قيق لنمط العمراين وحتافظة على احملا دفهبإطار احرتام قواعد التهيئة والتعمري الدولة وسيادهتا شريطة أن تتم هذه األعمال يف 
  .تطبيق؟لواجب الاقانوين ال اإلجراءهذه القواعد ما هو ولكن يف حالة ما إذا مت خمالفة املصلحة العامة العمرانية 

 من 01ملادةا نصت :ألوىلاهلياكل القاعدية اخلاصة اليت تكتسي طابعا اسرتاتيجيا من الدرجة ا -2-2-1
ن اتيجيا م تكتسي طابعا اسرت اليتكما ال يعين بعض اهلياكل القاعدية اخلاصة .....": على176 /91 رقم املرسوم التنفيذي

لدوائر الوزارية خلاصة التابعة لالقاعدية اياكل ويقصد هبا اهل "،الدوائر الوزارية أو اهليئات أو املؤسساتالدرجة األوىل والتابعة لبعض 
وزراء املعنيني أو ال  يز والوزيرير التجهني وز واهليئات أو املؤسسات واليت يتم إعفاؤها من رخصة البناء بناءا على قرار وزاري مشرتك ب

 لتنفيذي ة يف املرسوم اثدحالة مستحن أنه ماء على الرغم القانوين الذي يمطرح يتعلق إبمكانية التقيد هبذا االستثن اإلشكالغري أن 
 أكثرح م التوضيذا املرسو غري منصوص عليها يف النص التشريعي، فكان على املشرع اجلزائري من خالل ه و،176 /91رقم 

 نون يف القا تمثلي املالتشريع النص والذي يكتنفه الغموض بدال من جتاوز " طابع اسرتاتيجي من الدرجة األوىل"خاصة ملصطلح
 . 29 /90قم ر 

مل يتطرق املشرع اجلزائري من خالل القوانني السارية املفعول يف جمال التهيئة والتعمري النطاق املكاين لرخصة البناء: -2
العامة إبلزام احلصول على رخصة  ض تطبيق القاعدةر فغياب النص القانوين اخلاص يف ،إىل حتديد النطاق املكاين لرخصة البناء

ل البناء ابلنسبة جلميع املناطق و البناايت إال ما استثين بنص خاص، ويتعلق األمر ابلبناايت اليت تتعلق بتسرية الدفاع الوطين واهلياك
                                                           

 34، حيدد قواعد شغل األراضي قصد احملافظة عليها و محايتها، اجلريدة الرمسية 1985 /08 /13املؤرخ يف  01 /85ألمر رقم ا -1
  . 01 /85من األمر رقم  02و املادة  02 /82من القانون  رقم  02املادة  -2
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ربطت بني وجود القاعدية اخلاصة اليت تكتسي طابعا اسرتاتيجيا من الدرجة األوىل، و هذا على عكس التشريعات السابقة اليت 
 والقانون، 1املتعلق برخصة البناء ورخصة جتزئة األرض ألجل البناء 75/67رقم  األمركاملخططات العمرانية و إلزامية رخصة البناء  

الذي حدد على سبيل احلصر األماكن اليت تشرط فيها رخصة البناء  كاملناطق ذات القيمة الفالحية العالية، املناطق  82/02رقم 
وكذلك إذا تعلق األمر بكل عملية بناء مهما كان موقعها إذا تعلق األمر ابجملاالت املنصوص عليها يف املادة ، 2الطابع املميزذات 

و لكن يف املقابل استثىن بعض اجملاالت اليت ألزمها ضرورة  3و اجلوي و البحري، منه كاملنشآت الصناعية، النقل املدين و الربي 5
 . 4ألشغال فقطاحلصول على تصريح اب

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 

ء حاليا ابلكثري من املصاحل العامة و اخلاصة و اليت تصب كلها يف املصلحة العامة العمرانية و هذا يعد قفزة نظرا الرتباط البنا
 5.عمالقة للمشرع العمراين

  اثلثا: إجراءات احلصول على رخصة البناء:
 قدمي طلب تمثل يف تتقانونية واليت اشرتط املشرع اجلزائري للحصول على رخصة البناء إتباع سلسلة من اإلجراءات ال          

 استه والبت فيه مبوجب قرار إداريرخصة البناء من املعين إىل اجلهة املختصة قصد در 
م جمموعة ط أن حيرت شرت وي يعترب هذا اإلجراء ضروري للحصول على رخصة البناء: تقدمي طلب رخصة البناء -1

 .من الشروط القانونية اليت تتعلق بطلب رخصة وصفة طالبها
 .م.ش.بنسخ إىل ر  مخسة يمرسل طلب رخصة البناء مبا حيتويه من واثئق يف شروط طلب رخصة البناء: -1-1

 ي:ـــــــــــوتتمثل الواثئق ف 6حمل وجود قطعة األرض للدراسة
من املرسوم  34ملادة وتتمثل هذه الواثئق حسب ا البناء:واثئق إدارية تثبت صفة طالب رخصة   1-1-1

 املعدل واملتمم يف: 91/176 رقم التنفيذي
  طلب رخصة بناء موقع عليه 

  يف نسخة من  الوثيقة اليت تبني صفة الطالب واملتمثلة: 

: جيب على املالك تقدمي عقد ملكية رمسي ومشهد كما يعترب أيضا الدفرت  العقاري ابلنسبة ملالك العقار  -
،حيث 57/747السند الوحيد إلثبات ملكية العقار الذي يشمله املسح العقاري واملستحدث مبوجب األمر 

 املتعلق 76/63رقم  من املرسوم 6يسلم ألصحاب احلقوق الثابتة على عقار كما نصت على ذلك املادة 
 .9بعد مصادقة احملافظ وهذا، املعدل و املتمم ، 8السجل التجاري بتأسيس

                                                           
 .)ملغى( 92املتعلق برخصة البناء و رخصة جتزئة األرض ألجل البناء،  اجلريدة الرمسية رقم  ،26/12/1975املؤرخ يف  ،75/67األمر رقم  -1
 .82/02من القانون  رقم  03املادة  -2
 .82/02من القانون رقم   05املادة  -3
 .82/02من القانون رقم   06املادة  -4
 .22الزين عزري، املرجع السابق، ص -5
 .04/05من القانون رقم  55، و املادة 90/29 من القانون رقم 37املادة  -6
 .92يتضمن إعداد مسح األراضي العام وأتسيس السجل العقاري، اجلريدة الرمسية رقم  ،12/1/1975املؤرخ يف  75/74رقم األمر  -7
 .30يتعلق بتأسيس السجل التجاري، اجلريدة الرمسية رقم  ،25/03/1976املؤرخ يف ، 76/63املرسوم  رقم  -8
 .68عايدة درمي، املرجع السابق، ص -9
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خاصة، يتم فيها  ابلنسبة لوكيل مالك العقار: يقوم كإثبات وكالة1نسخة من شهادة احليازة ابلنسبة للحائز:  -
 من القانون املدين. 571ة حتديد موضوعها وااللتزام اليت تقع على الوكيل طبقا لنص املاد

مات اليت تقع وااللتزا وضوعهايقدم كإثبات وكالة خاصة، يتم فيها حتديد م ابلنسبة لوكيل مالك العقار:  -
 من القانون املدين. 571على الوكيل طبقا لنص املادة 

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

جل ولة من أبعة للدالتا االعتباريةيقع على األشخاص  اهليئة أو املصلحة صاحبة حق التخصيص:  -
 ء بناءات لصاحلها تقدمي قرار التخصيص. ختصيص أراضي إلنشا

   تقومي كمي وكيفي ملشروع البناء.  

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

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

  ضية مساحتها وتوجيهها والذي حيدد القطعة األر  1/500أو  1/200خمطط كتلة البناءات واملعد على سلم
ودة ــــــــــات املوجــــــــــياـــــــــــالبن ارتفاع ،اعدده وارتفاع وع طوابق البناايت اجملاورةــــــــــ، ناالقتضاءورسم األسيجة عند 

رضية واملساحة الية لألساحة اإلمجختصيص املساحات املبنية أو غري املبنية امل عدد طوابقها و أو املربجمة، أو
اط الرئيسية ونقية ا التقنواصفاهتماملبنية لألرض، بيان شبكات قابلية االستغالل اليت ختدم القطعة األرضية مع 

 وصل ورسم شبكة الطرق.

   كة املياهشتملة على شبللتوزيعات الداخلية ملختلف مستوايت البناية وامل 1/50تصاميم معدة على سلم 
 القذرة، الكهرابء، التدفئة. املياه الصاحلة للشرب، صرف

   أةمستندات رخصة التجزئة وذلك ابلنسبة للبناايت املربجمة على قطعة أرضية جمز.  
  ذلك طريقة ل حمل وككستقبال  رسوم البيانية والرتشيدية تتضمن كل من وسائل العدل، طاقة المذكرة ترفق اب

ات االستعمال ذلبناءات نسبة لبناء كل اهلياكل واألسقف ونوع املواد املستعملة، مستوى الضجيج املنبعث ابل
 الصناعي و التجاري و املؤسسات املخصصة الستقبال اجلمهور.

 إلثبات أشغال الشبكات والتهيئة املنصوص ر. م. ش. ب طرف  ادة الربط ابلشبكات والتهيئة تسلم منشه
، إال أن املشرع اجلزائري قد أغفل ضرورة حمل هذه الواثئق لنفس اتريخ توقيع طلب 3عليها يف رخصة التجزئة

وتعديل القوانني وقواعد وأدوات رخصة البناء من طرف صاحبة تفاداي ملا قد ينجر عن صدورها بتاريخ سابق 
 . 4التهيئة والتعمري، وهو ما قد يؤدي ملخالفة هذه الواثئق ألحكامها

                                                           
 .90/25من القانون رقم  39املادة  -1
 من القانون املدين.  480املادة  -2
الصادرة بتاريخ   ،04 رقم اجلريدة الرمسية ،22/09/2009املؤرخ يف  ،09/307 رقم من املرسوم التنفيذي11املادة ، و 08/15 رقم من القانون 04املادة  -3

  .91/176رقم يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي  ،27/09/2009
 .69عايدة ديرم، املرجع السابق، ص -4
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رقم املرسوم التنفيذي  من 35حددت املادة  واثئق تقنية تبني انسجام حمل الطلب مع محاية البيئة: -3-1-1
يتم إعدادها من طرف أن يشرتط  ، واليتالبعد البيئي يف أعمال البناء عاةاملعدل واملتمم، الواثئق اليت تبني ضرورة مرا 91/176

قرار من الوايل املختص يتعلق إبنشاء أو توسيع مؤسسات صناعية أو جتارية  تتمثل هذه الواثئق يف، حيث 1مهندسني معتمدين
 ية يبني فيها نوع املواد السائلة، الصلبةمصنفة يف فئة املؤسسات اخلطرية وغري الصحية واملزعجة، مذكرة ابلنسبة للمباين الصناع

أيضا دراسة مدى التأثري على البيئة، اليت تعترب شرط أساسي بفعل بناء  ،والغازية، وكمياهتا املضرة ابلصحة والبيئة و أساليب املعاجلة
 أي مشروع تنموي.

 : 2يتكون من يث أصبححب، مللف غري أن املشرع اجلزائري و هبدف تسهيل عملية تسليم رخصة البناء قلص من حمتوى ا

 .طلب كتايب موقع عليه من الشخص املعين 

  أخرسند امللكية أو أي سند قانوين. 

  1/500بقياس  اإلقامةموقع  إىلخمطط الكتلة يشري. 
   1/100بقياس سيمات قخمطط كل طابق ، الواجهات و التو. 

  .دنية موقعة من ندسة املصة ابهلشهادة دراسة خاالسندات الوصفية لألشغال ، اآلجال و التكاليف املتعلقة هبا
 ين.طرف مهندس معماري و مهندسني معتمدين، أو من طرف مكتب الدراسات العمومي املع

  .دراسة التأثري عند االقتضاء 

  مليا.عو املالحظ انه ابلرغم من أن هذا امللف جاء مبوجب تعليمة وزارية إال انه هو املطلوب 
 رقم ، غري أن املرسوم التنفيذي3ربط املشرع اجلزائري بني احلق يف البناء وملكية األرض  البناء:شروط طالب رخصة  -2-1
من دائرة األشخاص الذين هلم احلق يف طلب رخصة البناء لتشمل كل من: وكيل املالك، املستأجر بعد حصوله وسع  91/176

على املوافقة الصرحية من املالك ويكون االستغالل ابسم املستأجر و حلسابه، اهليئة أو املصلحة املخصص هلا قطعة األرض، احلائز، 
اليت نصت على ضرورة إرفاق طلب رخصة  ،91/176رقم  ن املرسوم التنفيذي م 34نص املادة هذا األخري يستنتج من خالل 

احلق لكل شخص ميارس حق ملكية مستمرة هادئة وعلنية  ،25 /90 رقم القانون من 39كما منحت املادة ،البناء شهادة احليازة
تتعلق ابلعراقيل القانونية  02/01/2005املؤرخة يف  05/04أن حيصل على شهادة احليازة، وأكدت على ذلك التعليمة رقم 

املستمرة يف حني كان وما يؤخذ على املشرع اجلزائري أنه عرب عن احليازة بلفظ  ،برامج السكن الستقبالاملرتبطة ابلعقار املوجه 
 19985يتضمن قانون املالية لسنة  97/02رقممن القانون  51كما أضافت املادة ،4األجدر به أن ينص على احليازة املستمرة

 رخصة البناء. صاحب حق االمتياز إىل فئة األشخاص الذين هلم احلق يف احلصول على
ع الذي يقش. ب  ر. م.اية ها بدتعد دراسة طلب رخصة البناء مبثابة رقابة تقنية ميارس دراسة طلب رخصة البناء: -2

صلحة الدولة نه إىل مسخة مالعقار يف دائرة اختصاصه، حيث يتم التأكد من مشتمالت امللف ويسلم وصل بذلك، مث ترسل ن
 . الت األخرىسخ يف احلان04ويف ة،ممثال للبلديب ر.م.ش.أايم من اتريخ إيداع الطلب إذا كان  08خاللمديرية البناء التعمري 

                                                           
، يتعلق بشروط اإلنتاج املعماري وممارسة مهنة 18/05/1994املؤرخ يف  ،94/07 رقم من املرسوم التشريعي 15املادة ، و 90/29 رقم من القانون 55املادة  -1

 . 25/05/1994الصادرة بتاريخ  ،34رقم اجلريدة الرمسية  املهندس املعماري،
 نظر امللحق(.أ)، تتعلق بتسهيل عمليات تسليم عقود التعمري 85 رقم التعليمة الوزارية - 2
 .90/29من القانون رقم  50املادة  -3
 .71عايدة ديرم، املرجع السابق، ص -4
 .89اجلريدة الرمسية رقم  ،1998يتضمن قانون املالية ، 31/12/1997املؤرخ يف  ، 97/02القانون رقم  -5
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يتم التأكد من بطاقة أعمال البناء لألحكام العامة املتعلقة ابلتهيئة والتعمري واليت تتجسد من خالل خمططات التهيئة 
ة املقاييس العمرانية والتعمري أو القواعد العامة للتهيئة والتعمري يف حالة غياب املخططات السابقة، وكذلك التأكد من مدى مراعا

 ويتم ، إخل ...قواعد األمن والنظافة، الطابع اجلمايل، طبيعة األراضي الفالحية.. كاحرتاموالبيئية املتعلقة ابملوقع أو البناية نفسها،  
تتمثل ، 1يعد سكوهتا موافقة ضمنيةحيث املصاحل التقنية املختصة إلبداء رأيها خالل شهر من استالم امللف،  استشارةيف ذلك 

اجلمهور، البناايت السكنية العامة،  الستقبالمصاحل احلماية املدنية يف حالة تشييد البناايت املخصصة كل من   هذه املصاحل يف
 ، املصاحل املختصة ابألماكن التارخيية والسياحية إذ تعلق األمر ابملناطق املصنفة ، الصناعي والتجاري االستعمالالبناايت ذات 

اجلمعيات املعنية ابملشروع ابلنسبة للمباين غري ،الفالحي واالستغاللة ابلنسبة للبناايت واملنشآت الالزمة للري غرفة الفالح
خالل شهرين إببداء رأيها وإرساله مرفقا بثالث نسخ من امللف إىل اجلهة املختصة مبنح  مديرية البناء والتعمريتقوم ، حيث السكنية

 رخصة البناء 
در قرارها إما ة اليت تصملختصبعد دراسة ملف رخصة البناء، يتم حتويله إىل اجلهة ا يف طلب رخص البناء: تالب -3

 ابملوافقة على الطلب أو برفضه.
 الفصل يف اص العام صاحب االختص يعترب رئيس اجمللس الشعيب البلدي رخص البناء: مبنحاجلهة املختصة  3-1

 نة.ت معيالسلطة إىل الوايل و الوزير املكلف ابلتعمري و حاال يف طلب رخصة البناء، كما متتد هذه
املتعلق ابلبلدية سلطة منح  11/10 رقم من القانون 95أعطت املادة  :البلدي رئيس اجمللس الشعيب 3-1-1

، 2أشهر املوالية إليداع الطلب بصفته ممثال للبلدية ثالثةالذي يقوم إبصدار القرار القاضي ابملوافقة خالل لر.م.ش.ب رخصة البناء 
يف حالة    عليه إطالع الوايل بنسخة من رخصة البناء ابعتباره اهليئة الوصية، أما نيويتع (POS)هذا يف حالة وجود املخطط  و

 .3أشهر من اتريخ إيداع الطلب ابعتباره ممثال للدولة أربعةرخصة البناء خالل . ب ر. م. شفيصدر  (POS)غياب املخطط 

   قانون من ال 66 املادةحلاالت احملددة مبوجب نص البناء يف ارخصة خيتص الوايل يف منح الـــوايل:  3-1-2
 هي احلاالت اليت تكون فيها األشغال على درجة من األمهية وتتمثل يف: و 29 /90

 .الساحلية، املناطق احملمية، املناطق الفالحيةالبناايت الواقعة يف املنطق    -

 البناايت واملنشآت اخلاصة إبنتاج وختزين الطاقة واملواد اإلسرتاتيجية.   -

 البناايت واملنشآت املنجزة حلساب الدولة أو الوالية.    -

عندما يتعلق األمر خيتص الوزير املكلف ابلتهيئة والتعمري بتسليم رخصة البناء الوزير املكلف ابلتعمري:  -3-1-3
يتضح من ذلك أن املشرع ، ، وال يصدر قراره إال بعد أخذ رأي الوايل أو الوالة املعنيني4ابملشاريع ذات املصلحة الوطنية أو اجلهوية

يف منح رخصة البناء نظرا لكثرة  رئيس اجمللس الشعيب البلدياجلزائري عزز من فكرة الالمركزية، حيث وسع من صالحيات 
      األنشطة العمرانية على املستوى احمللي، كما أهنا يف غالبيتها هلا آاثر حمدودة على البيئة مقارنة ابملشاريع الضخمة اليت جعلها 

ة لوزارة الدفاع الوطين فإهنا وفيما يتعلق بعمليات البناء والتهيئة على األراضي التابع، من اختصاص الوايل أو الوزير املكلف ابلتعمري
 . 5ة وزير الدفاعفقختضع ملوا

                                                           
  .91/176من املرسوم التنفيذي رقم  39املادة  -1
 .  اختصاصات ر. م. ش. ب بصفته ممثال للبلدية وبصفته ممثال للدولة بنيميزت  29 /90 رقم من القانون 66املادة  -2
 . 176 /91 رقم من املرسوم التنفيذي 41املادة  -3
 . 29 /90من القانون  رقم 67املادة  -4
 . 38، يتضمن تعريف األماكن العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسريها، اجلريدة الرمسية رقم 1984 /09 /08،املؤرخ يف  02 /84من األمر رقم  09املادة  -5
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 خصة البناء:ر مضمون قرار  -3-2
نية والتقنية لشروط القانو التأكد من مطابقة مشروع البناء ل بعد: رخصة البناء حمنعلى قرار املوافقة  -3-2-1

  لتزامات إن وجدت.ت أو االتحفظاة إدراج بعض الاملعمول هبا، متنح السلطة رخصة البناء مبوجب قرار إداري صريح مع إمكاني
ميكن لإلدارة تضمني رخصة البناء مبجموعة من التحفظات واليت  منح رخصة البناء بتحفظ: -3-2-1-1

تتعلق يف الغالب ابلتصميم أو احلماية، وبذلك تعترب رخصة البناء مبثابة قبول مبدئي إلجناز مشاريع البناء يتعلق مبدى احرتام 
آلاثر املناظر إذا تعلق األمر ابة األحكام والتنظيمات اخلاصة، حيث تربز البيئة كعامل مفصلي يف إدراج هذه التحفظات خاص

  .1الطبيعية
تقع  ابلتزاماتخول القانون لإلدارة منح رخصة البناء مع تضمينها رخصة البناء إبلزام:  منح -3-2-1-2

، كأن يساهم املعين يف نفقات التجهيزات العمومية املفروضة من 2البناايت هتيئة وخدمات خاصة على عاتق الباين عندما تقتضي
، يتم تبليغ 3البناءات حبكم موقعها وأمهيتها أو استعماهلا على أن تكون متوقعة يف برانمج البلدية مبوجب خمطط شغل األراضي

أشهر من اتريخ إيداع الطلب وهذا يف حالة ما إذا    ثالثة القرار القاضي مبنح رخصة البناء مرفقا بنسخة من امللف إىل املعىن خالل
أشهر يف احلاالت األخرى، كما يتم تبليغ أيضا مصلحة الدولة   أربعة بصفته ممثال للبلدية، وخالل ر.م.ش.بكان صادر عن 

رغم أن  و، 5، وكذلك اجلمهور عن طريق التعليق مبقر اجمللس الشعيب البلدي ملدة سنة وشهر4املكلفة ابلتعمري على مستوى الوالية
و هنا  طويلة،تعترب  ثالثة عشر شهرا دةمأن  نشر إالَّ ال تم  الفردية رارات اإلداريةأبن الق العامة املشرع اجلزائري قد خرج عن القاعدة

على أكثر  ثالثة أشهر أو رينــصها إىل شهــــتقليمن األفضل كان   يطرح التساؤل حول اهلدف من حتديد  هذه املدة ابلضبط،حيث
 . تقدير

، وهو نفس احلكم ابلنسبة للرخصة 6رخصة البناء يتم البدء يف األشغال خالل سنة ابتداءا من اتريخ تسليمها منح بعد 
 .7تمم يف اآلجال احملددةتاليت تتعلق ابحلصص اليت 

احلاالت اليت يتم  176 /91 رقم لتنفيذيامن املرسوم  44حددت املادة  قرار رفض رخصة البناء: -3-2-2
 ارة.ة التقديرية لإلدلى السلطناء عبفيها رفض رخصة البناء واليت أتخذ صورتني، إما رفض وجويب بنص القانون، وإما رفض جوازي 

ل كام خمطط شغيكون الرفض وجوبيا إذا كانت األشغال خمالفة ألحالوجويب:  حاالت الرفض -3-2-2-1
 التعمري.لتهيئة و لعامة أرض جمزأة وغري مطابقة لرخصة التجزئة أو خمالفة للقواعد ال األراضي أو كانت مقامة على

منح املشرع اجلزائري السلطة التقديرية لإلدارة يف اختاذ قرار الرفض حاالت الرفض اجلوازي:  -3-2-2-2
والتعمري يف حالة عدم وجود خمطط شغل وهذا عندما تكون األشغال خمالفة للمخطط التوجيهي للتهيئة أو القواعد العامة للتهيئة 

 . 8األراضي

                                                           
 . 175 /91من املرسوم التنفيذي رقم   27و  07،  05املواد  -1
 . 176 /91من املرسوم التنفيذي  رقم  46املادة  -2
 . 175 /91من املرسوم التنفيذي رقم  19املادة  -3
 . 176 /91من املرسوم التنفيذي رقم  47املادة  -4
 . 176 /91من املرسوم التنفيذي  رقم  48املادة  -5
 . 15 /08من القانون  رقم  06املادة  -6
 . 307 /09يذي  رقم من املرسوم التنف 12املادة  -7
 . 175 /91من املرسوم التنفيذي  31إىل  27و 08إىل  02املواد  من  -8
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        من القانون 62وسواء كان الرفض وجويب أو جوازي، تكون اإلدارة ملزمة بتسبيب قرارها بناءا على نص املادة 
، فالتسبيب يكاد يتمركز يف قرارات العمران الصطدامها مع حق دستوري وهو حق امللكية، فاحلكمة من اشرتاط 29 /90 رقم

تسبيب تتمثل يف محاية اإلدارة كوهنا تعصمها عن االندفاع يف إصدار القرارات، كما يضفي على العمل والنشاط اإلداري للالقانون 
 .1ل اإلدارةو  فل حقوق األفراد وحرايهتم وحيد من تعسف وتغاملزيد من الشفافية والوضوح مبا يك

  ،29 /90 رقم  من القانون 64ادة طبقا لنص امل يف طلب رخصة البناء: البت صدور قرار أتجيل -3-2-3
ة ما هذا يف حال ،الواحدة ةسنال ألجل ال يتجاوز متتلك اإلدارة سلطة أتجيل الفصل يف طلب رخصة البناء مبوجب قرار مسبب و

 سليمها. تناء بعد ة الببني رخص إذا كانت أدوات التهيئة والتعمري يف طور اإلعداد لتفادي وقوع أي تعارض بينها و
 انونية، فلم يكنجال القفوات اآل التأجيل رغم وأالرفض إما ابملوافقة أو أما يف حالة سكوت اإلدارة عن إصدار قرارها 
 ا.    هل رفضهو  نح الرخصة أم بـماملشرع اجلزائري واضحا يف ذلك، هل يمفسر قبوال ضمنيا 
 الفرع الثاين : الدور الوقائي البيئي لرخصة البناء

دم  سلوب وقائي تستخ، فهي أمريلتعتعترب رخصة البناء من أكثر الوسائل القانونية فعالية يف محاية البيئة من خماطر ا
ية البيئة مها ملقتضيات محاة واحرتامرانيكأداة ملمارسة الرقابة املسبقة على النشاط العمراين الفردي، ومدى مطابقة البناايت الع

ن وعة مالبناء مبجم احلق يف لرخصةبشقيها الطبيعي واملشيد السيما املناطق اخلاصة، حيث قيد املشرع اجلزائري مبوجب  هذه ا
تعلق ، وكذلك ضوابط ت احلساسة مناطقالضوابط البيئية اليت تتعلق بشكل أساسي مبوقع البناء مراعيا يف ذلك الطبيعة اخلاصة لل

     عترب عنصر أساسي والذي ي ضريةابلبناء يف حد ذاته من خالل محاية الصحة العامة واحملافظة على مجال و رونق املناطق احل
 لبناء .الى رخصة صول علبيئي،كما اشرتط أيضا ضرورة إجراء دراسات بيئية مسبقة كشرط مسبق للحمن النظام العام ا

 أوال: الضوابط البيئة املتعلقة ابلبناء
 ة يتم فرضها عندلى البيئليب عسوضع املشرع اجلزائري ضوابط ومقاييس خاصة تتعلق ابلبناية نفسها حتسبا ألي انعكاس 

ظهر باملتعلقة  د العامةلقواعابأن أي إخالل هبا يكون سببا لرفضها أو منحها بتحفظ، ويتعلق األمر  طلب رخصة  البناء، و
 القواعد العامة املتعلقة مبقتضيات محاية الصحة العمومية يف املباين. و ،البناايت

يتمحور حول احلماية بعدما اتسع مفهوم النظام العام أصبح االهتمام : القواعد العامة املتعلقة مبظهر البناايت -1
ي، القانونية جلمال املباين واحملافظة على رونقها وروائها، وأصبح البعد اجلمايل ميثل أحد أهم األبعاد املستحدثة للنظام العام التقليد

عام مما يربر ويرجع الفضل يف بلورته إىل الفقه الفرنسي الذي اعترب أن احلفاظ على مجال الرواء و الرونق عنصر من عناصر النظام ال
لة اشرتاط تالقي احلفاظ على مجال الرونق والرواء ألسلطات الضبط اإلداري اختاذ إجراءات ضابطة ووقائية مع االختالف حول مس

    املصلحة العامة شأنه  همع العناصر التقليدية للنظام العام من عدمه، وتعد محاية القيم اجلمالية للمدينة دفاعا عن إحدى وجو 
 .2أن الفن والرتاث والثقافةيف ذلك ش

كما أن قانون البيئة أصبح أيضا يتقاطع مع قانون التهيئة والتعمري يف العمل على إقامة بناايت آمنة ومرحية وخالية من 
، والذي يستدعي أيضا ضرورة اختاذ سلطات الضبط 3املظاهر غري الالئقة واملقلقة للراحة األمر الذي يضمنه التنظيم العمراين

اري إجراءات وتدابري بغية اإلبقاء على مجال املدينة املتمثلة يف تنسيق أحيائها وشوارعها وأزقتها ابستحضار مواصفات معينة اإلد
                                                           

 . 46، ص2005، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، ) اجلزائر( القرارات اإلدرايةحممد الصغري بعلي،  -1
 . 265سابق، صالرجع املعارف صاحل خملف،  -2
، ، جامعة جباية، كلية احلقوق و العلوم السياسية، جملة سداسية حمكمةاجمللة األكادميية للبحث القانوينقوراري جمدوب، "النظام العام اجلمايل: التنظيم العمراين"،  -3

 . 204، ص2013، األول ، العدد07 رقماجمللد 
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احرتام البعد  ، حيث أصبح1للمبادئ السكنية والعمارات، ومحاية املبادئ األثرية والرتاثية وإشاعة أجواء من النظافة والتنسيق
د إضافة إىل التخطيط العمراين، على اإلجراءات اليت تقوم هبا السلطات اإلدارية املختصة، سواء ما تعلق اجلمايل يف العمران يعتم

منها ابحلفاظ على النظافة العمومية للمناطق احلضرية أو من خالل تزين الشوارع وواجهات املباين، فاعتبار أن الطابع اجلمايل 
طات اإلدارية التدخل ملمارسة نشاطها الضبطي أو املرفقي حلماية البيئة واحلفاظ للمدن عنصر من عناصر النظام العام يربر للسل

على مجال املدن ورونقها من خالل خمتلف املخططات والرخص اإلدارية العمرانية، فاالهتمام ابلبيئة من أولوايت السلطات اإلدارية 
 املختصة بسياسة التنظيم العمراين.

اجلزائري الذي فرض على هيئات الضبط اإلداري واجب احلفاظ على الطابع اجلمايل للمناطق وهذا ما ذهب إليه املشرع 
احلضرية عن طريق رخصة البناء، واليت تعترب أحد أهم الوسائل القانونية اليت يتم مبوجبها وضع الضوابط اليت تكفل صالحية املباين 

البيئة، من خالل تقييد احلق يف البناء مبجموعة من القواعد العامة و مع متطلبات محاية 2وسالمتها وتطابقها مع األصول الفنية
املتعلقة مبظهر البناايت، واليت هتدف يف جمملها إىل حتقيق تناسق املدينة وضمان مجاهلا ورونقها مبا حيقق محاية البيئة واحلافظة 

عتها أمهية األماكن اجملاورة خاصة املناطق الطبيعية عليها،حيث فرض املشرع اجلزائري ضرورة مراعاة أي بناية منشأة مهما كانت طبي
، كما اشرتط ضرورة إنشاء وهتيئة املساحات اخلضراء ابلقدر 4ا املعدالت املنصوص عليهاه، وأن ال يتجاوز علو  3واملعامل احلضرية

ئيسية من احرتام القواعد ، كذلك ضرورة اختاذ السياج بشكل منسجم مع البناية الر 5الذي يتناسب مع أمهية وطبيعة املشروع
فهذه القواعد جتعل من احلق يف البناء حق غري مطلق حيث تشكل يف جمموعها قيودا تفرضها مقتضيات  ، 6املعمارية املعمول هبا

 النظام العام أببعاده التقليدية أو احلديثة وأمهها النظام العام اجلمايل. 
ابإلضافة إىل دور رخصة البناء يف ضمان صالحية املباين  باين:القواعد املتعلقة مبقتضيات الصحة العمومية يف امل -2

وسالمتها فإهنا تضمن أيضا تطابق أعمال البناء مع األصول الفنية واملواصفات العامة لتوفري  مقتضيات الصحة العمومية ومحاية 
املنشآت ووجود فتحات للتهوية اجليدة، ، من خالل ضمان مراعاة املسافات املناسبة بني املباين و 7البيئة العمرانية من التلوث

، حيث ال متنح جمال التعمريفقد اتسع مفهوم احملافظة على الصحة العمومية ليشمل ، وأماكن للتخلص من النفاايت وبشكل سليم
ختتلف حبسب نوعية رخصة البناء إال إذا مت التأكد من مطابقة املباين واملنشآت لألصول الفنية والقواعد الصحية العمومية، واليت 

 رقم من املرسوم التنفيذي 18إىل  13البناء من سكن فردي أو جتاري أو صناعي، ومن تطبيقات ذلك ما نصت عليه املواد من 
حول ضرورة مراعاة مقتضيات محاية الصحة العمومية عند إنشاء البناايت مبختلف أنواعها من خالل ضمان تزويدها  175 /91

، وعلى جهاز لصرف املياه القذرة  لصاحلة للشرب وشبكة من البالوعات لصرف املياه املستعملة بصفة مباشرةبشبكة توزيع املياه ا
وقناة إلفراز البخار الغازات و احملروقات، مع األخذ بعني االعتبار كل االشرتاطات الفنية ملقاومة احلرائق، ويف حالة انعدام 

 . 8ة ابلنظافة واحلماية الصحيةالشبكات العمومية جيب اختاذ التدابري اخلاص

                                                           
 . 205، صالسابقاملرجع قوراري جمدزب   -1
 . 88، ص2008،  (اجلزائر) ،البليدة ،جامعة سعد دحلب ،كلية احلقوق  ،(رسالة دكتوراه)، التشريع اجلزائري يف البناء كأداة حلماية البيئةرخصة ي، جاجممنصور  -2
 . 175 /91رقم  من املرسوم التنفيذي  27املادة  -3
 . 175 /91رقم  من املرسوم التنفيذي  28املادة  -4
 . 175 /91رقم  من املرسوم التنفيذي  30املادة  -5
 . 175 /91رقم من املرسوم التنفيذي  29املادة  -6
 . 90، ص نفسه رجعاملجماجي منصور،  -7
 . 175 /91رقم  من املرسوم التنفيذي  15املادة  -8
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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

، فاملشرع اجلزائري عندما نظم القواعد 1صحة العمومية، و ميكن  أيضا فرض تدابري ترمي إىل التقليل من مستوى الضجيجابل
، خاصة 2املتعلقة ملقتضيات األمن العمومي والصحة العمومية كان يهدف إىل  الوقاية من الكوارث املرتتبة عن التجمعات البشرية

 يدة. ابلنسبة للبيئة الطبيعية أو املش
 اثنيا: الضوابط البيئة املتعلقة مبوقع البناء

ا لرخصة وقع عند إعدادهعلقة ابملاملت فرض املشرع اجلزائري على السلطات اإلدارية املختصة ضرورة مراعاة الضوابط البيئية
انون التعمري قالبيئة، إال أن  ونات قانهتمامالبناء، خاصة  إذا تعلق األمر ابملناطق احلساسة، فرغم أن محاية هذه املناطق  يعد من ا
تم تقييد يلبية عليها، حيث سن أضرار ناء مال ميكنه أن يتجاهلها نظرا لقيمتها االيكولوجية واجلمالية، ونظرا ملا تسببه أعمال الب

ناطق لبيئية للمصائص اراعاة اخلمان مواليت يتم مبوجبها ض ،احلق يف البناء من خالل فرض شروط قانونية عند إعداد رخصة البناء
 احلساسة طبقا لقانون التعمري والقوانني اخلاصة اليت جاءت تدعيما له.

اليت ربطت بني القابلية للبناء وبني طبيعة املوقع حبيث حددت  05 /04رقم  من القانون  04وهذا ما أكدته املادة 
شروط معينة ال يتم البناء على القطع األرضية إال إذا توفرت ،كأن يتم مراعاة االقتصاد احلضري ابلنسبة للقطع األرضية يف األجراء 

لفالحية ابلنسبة لألراضي الفالحية، أما إذا كانت القطع املعمرة، وأن يكون البناء يف احلدود املالئمة مع القابلية لإلستغالالت ا
امل األرضية يف مواقع طبيعية فال بد من أن تتم عملية البناء يف احلدود املتالئمة مع أهداف احملافظة على التوازانت البيئية ومحاية املع

الناجتة عن الكوارث الطبيعية والتكنولوجية وهذا  األثرية والثقافية، كما يشرتط يف موقع البناء أن ال يكون معرض مباشرة لألخطار
، كما منع املشرع أيضا منح 3فيما خيص إقامة املؤسسات الفندقية 225 /06رقم  من املرسوم التنفيذي  13ما أكدته أيضا املادة 

بل فرض ضرورة إدراجها  4للمنطقة رخصة البناء إذا كانت املساحات اخلضراء املوجودة يف املوقع املراد البناء عليها متثل أمهية أكيدة
 .5كل مشرع بناء تتكفل به الدراسات احلضرية واملعمارية العمومية واخلاصة  ضمن

يود البيئية ض العديد من القري قد فر جلزائاابلرجوع إىل القوانني اخلاصة املتعلقة حبماية املناطق احلساسة يتبني أن املشرع  
كذلك احلصول على عي هلا و ر مرجها مع املخططات اخلاصة هلذه املناطق ابعتبارها إطاملنح رخصة البناء، كأن تتوافق أحكام

 ترخيص إداري مسبق من  اجلهات املختصة . 
املتعلق مبناطق  03 /03 رقم من القانون 29طبقا لنص املادة مناطق التوسيع السياحي واملناطق السياحية:  -1

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

 .6البناء واالرتفاقات

                                                           
 . 175/  91من املرسوم التنفيذي رقم  18املادة  -1
 . 18،ص 2010، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، عني مليلة )اجلزائر(، قواعد التهيئة و التعمري وفق التشريع اجلزائرينورة منصوري ، -2
ــدقية وهتيئتها، اجلريدة الرمسية رقم 2006 /09 /18، املؤرخ يف 06/325املرســوم التنفيذي  -3 ، الصــادرة بتاريخ:          58، حيدد قواعد بناء املؤسسات الفنــ

20/ 09/ 2006 . 
 . 175 /91من املرسوم التنفيذي رقم  30املادة  -4
 . 31، املتعلق بتسيري املساحات اخلضراء ومحايتهما وتثمينها، اجلريدة الرمسية رقم 2006 /05 /13، املؤرخ يف07 /06من القانون رقم  02املادة  -5
 . 03 /03من القانون  رقم  15املادة  -6
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خيضع منح رخصة البناء داخل هذه املناطق لرأي مسبق من الوزارة املكلفة ابلسياحة ابلتنسيق مع اإلدارة املكلفة  
هتدف هذه االستشارة إىل احملافظة على الطابع السياحي هلذه املناطق من  ،حيث 1ابلثقافة يف حالة وجود تراث ثقايف مصنف
لقواعد القانونية هلا خاصة فيما يتعلق ابحرتام خمطط التهيئة السياحي ودفرت شروطه، خالل رقابة مدى مطابقة املشاريع املقررة ل

، حيث يتعني على اإلدارة املعينة أن ترسل رأيها 2وكذا احرتم سالمة املواقع الثقافية املصنفة املوجودة فيها ومحايتها واحملافظة عليها
حضري طلب رخصة البناء وذلك يف أجل شهرين ابتداءا من اتريخ استالمها معلال ومرفقا ابمللف إىل املصلحة املختصة املكلفة بت

ذا ـــــــــــ، وه1753 /91 رقم ذيـــــــــوم التنفيــــــــــــمن املرس 39ادة ـــــــــي املـــأجل شهر املنصوص عليه ف لىللطلب  و هذا يعد استثناءا ع
، الذي فرض على كل شخص طبيعي أو معنوي قبل تسليمه رخصة 4ابلفندقة املتعلق 01 /99رقم  ا القانون ــــما أكده أيض

اء أو تعديل أو هتيئة أو هتدمي مؤسسة فندقية احلصول على املصادقة على خمططات املشرع من طرف مصاحل الوزارة املكلفة ــــالبن
جمموعة من املخططات موقعة من مهندس  ، و جيب  أن يرفق كل مشروع بناء أو هتيئة مؤسسة فندقية مبلف يتكون من5ابلسياحة

 . 6معماري ومهندس مدين
نظرا خلطورة نشاطات التعمري الفردي على املناطق السياحية، فرض املشرع اجلزائري ضرورة أن ية: لاملناطق الساح -2

، من خالل تقييد احلق يف 7ة يتم شغل األراضي واستعماهلا مبا يكفل محاية الفضاءات الربية والبحرية واحلفاظ على توازانهتا الطبيعي
البناء مبجموعة من الشروط القانونية اليت تتعلق إبقامة مشاريع البناء واليت تعد مبثابة ضوابط حتول دون اإلضرار ابلبيئة الساحلية، 

، 8الوطنيةاملرفئية ذات األمهية  حيث  مت منع إقامة أي نشاط صناعي جديد على منطقة الساحل ابستثناء األنشطة الصناعية و
 .9واملنشآت أو البناءات اخلفيفة الضرورية لتسيري أعمال الفضاءات الساحلية وتشغيلها وتنميتها

عن ثالث   كما منع أيضا التوسع الطويل العمراين للمجمعات السكانية املوجودة على الشريط الساحلي على مسافة تزيد
جممعني سكنيني متجاورين إال إذا كانت املسافة الفاصلة بينهما  من الشريط الساحلي وكذلك التوسيع يف (كم  3) مرتاتكيلو 

التهيئة والتعمري،  أدوات ألزم أيضا الدولة واجلماعات اإلقليمية يف إطار إعداد و (،كم05) مخس كيلومرتاتتبلغ على األقل 
تصنيف املواقع ذات الطابع وكذلك  ،ضرورة توجيه توسيع املراكز احلضرية حنو مناطق بعيدة عن الساحل والشاطئ البحري

، وهو ما يتضمن حتقيق احلماية الوقائية هلذه 10االيكولوجي أو الطبيعي أو الثقايف أو السياحي كمساحات مصنفة مينع البناء عليها
 املناطق. 

ائر توقيف السيارات ضاملنشآت والطرق وح وفيما خيص املناطق الشاطئية فقد منع املشرع اجلزائري البناءات و
 .11ساحات املهيأة للرتقية ابعتبار أن هذه املناطق مهددةوامل

                                                           
 . 03 /03من  القانون  رقم  24املادة  -1
، حيدد كيفيات االستشارة املسبقة لإلدارات املكلفة ابلسياحة والثقافة يف جمال منح 2004 /12 /20، املؤرخ يف 04/421من املرسوم التنفيذي رقم  03املادة  -2

 .  83رخصة البناء داخل مناطق التوسيع السياحي واملواقع السياحية، اجلريدة الرمسية رقم 
 . 421 /04التنفيذي رقم  من املرسوم 06املادة  -3
 . 1999 /01 /10، الصادرة بتاريخ 02 رقم ، املتعلق ابلفندقة، اجلريدة الرمسية1999 /01 /06، املؤرخ يف 01 /99القانون  رقم  -4
 . 01 /99من القانون  رقم  46املادة  -5
 . 325 /06من املرسوم التنفيذي رقم  47املادة  -6
 . 02 /02من قانون رقم  10املادة   -7
 . 02 /02من القانون  رقم  15املادة  -8
 .  02 /02من القانون رقم  02ف  10املادة  -9

 . 02 /02من قانون رقم  04املادة  -10
 . 02 /02من قانون رقم  30املادة  -11
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املتعلق حبماية الرتاث  04 /98رقم من القانون  23حلماية املناطق األثرية نصت املادة : احملمية  املساحات واملواقع -3
األشغال اليت تتطلب احلصول على الثقايف على ضرورة احلصول على املوافقة املسبقة من مصاحل الوزارة املكلفة ابلثقافة فيما خيص 

اليت اعتربت موافقة الوزير املكلف ابلثقافة شرط مسبق قبل مباشرة أي مشروع بناء على  34 رخصة البناء، وهذا ما أكدته املادة
وقع وإضافة بناء ويتعلق األمر مبشاريع ترميم وإعادة أتهيل العقارات املشمولة يف امل، احملمية الثقافية املقرتح تصنيفها أو املصنفة

على أن يسلم الرتخيص  22،27، 21جديد إليها وإصالحها، وكذلك األشغال وتنظيم النشاطات املنصوص عليها يف املواد: 
يف احلالة العكسية، ويعد عدم رد  ينمدة  شهر  املسبق خالل مدة شهر ابلنسبة لألشغال اليت تتطلب احلصول على رخصة البناء و

ويف حالة وقوع املعامل األثرية يف مناطق التوسع السياحي يكون لزاما استشارة كل من اإلدارة املكلفة ابلسياحة  ،1 اإلدارة موافقة
 .  2واإلدارة املكلفة ابلثقافة

ناء على دون رخصة الب رياإلدا يصلرتخما جتدر اإلشارة إليه أن املشرع اجلزائري مل حيدد وبصفة صرحية األشغال املعنية اب
يم، اإلصالح و التمليط منه أشغال الرتم 03، حيث استثنت املادة 02 /82رقم عكس ما كان معمول به يف ظل القانون 

     19إىل نص املادة  ن ابلرجوعلك، ناءالتارخيية والبناايت املدنية املصنفة من احلصول على رخصة الب اآلاثرو للقصور الوطنية 
    ا واستصالحها، لتابعة هلملناطق احملمية ااملتضمن كيفيات إعداد خمطط محاية املواقع األثرية وا 323 /03رقم  التنفيذيمن املرسوم 

فظ واستصالح األراضي حلاملتضمن كيفيات إعداد املخطط الدائم  324 /03رقم من املرسوم التنفيذي  18و نص املادة 
لواقعة التهيئة للعقارات اوإعادة  تهيئةزائري ربط بني الرتخيص وبني أشغال التعديل والوالقطاعات احملفوظة يتبني أن املشرع اجل

 ة البناء.على رخص حلصولداخل القطاعات احملفوظة أو املنطقة احملمية للمواقع األثرية، وابلتايل فهي معفاة من ا
 يتم على مستوى احملميات الطبيعية الكاملة أما فيما خيص احملميات الطبيعية فقد منع املشرع اجلزائري كل األنشطة اليت

، كما ال ميكن إقامة املشاريع ذات املنفعة الوطنية أو توسيعها أو تغيريها 3دون التطرق إىل األصناف األخرى، مبا فيها أعمال البناء
عدم حتديد للجهات اإلدارية مع  02 /11رقم  ويف ظل غياب النصوص التنظيمية اخلاصة ابلقانون، 4إال بعد موافقة جملس الوزراء

 املكلفة مبنح الرتخيص يبقى هذا االختصاص من صالحيات مديرايت البيئة  على مستوى الوالايت.
تعترب األراضي الفالحية أكثر املناطق اخلاصة  عرضة ملخاطر  األراضي الفالحية واألراضي ذات الوجهة الفالحية: -4

يف السنوات األخرية نتيجة ارتفاع عدد السكان، األمر الذي فرض على املشرع التعمري الفردي، فقد عرفت ضغطا كبريا خاصة 
اجلزائري ضرورة وضع قواعد صارمة ملنح رخصة البناء، حيث اشرتط ضرورة احلصول على ترخيص مسبق من وزارة الفالحة قبل 

وبة األرض، ورغم أن القاعدة العامة ، كما اعتمد مقاييس خاصة ختتلف ابختالف الغرض من البناء ومدى خص5البدء يف األشغال
ترتكز على مبدأ عدم إمكانية البناء على األراضي الفالحية إال أن املشرع اجلزائري استثىن ذلك بضرورة رفع الطاقة اإلنتاجية 

 .6للمستثمرة الفالحية وزايدة نشاطها سواء  تعلق األمر ابملنشأة الزراعية أو السكنية
إىل األحكام العامة املتعلقة  25 /90رقم  من القانون  34البناء، فقد أحالت املادة  وفيما خيص شروط منح رخصة 

ر.م. ش. ب إبصدار رخصة البناء يف حالة وجود  حيث خيتص ،29 /90 رقم من القانون 49و 48ابلتعمري ومن أمهها املادتني 

                                                           
 . 04 /98من القانون  رقم  31املادة  -1
 . 421 /04من املرسوم التنفيذي  رقم  02املادة  -2
 . 02 /11من القانون  رقم  08املادة  -3
 . 02 /11من القانون رقم   09املادة  -4
 . 25 /90من القانون  رقم  34املادة  -5
 . 25 /90من القانون  رقم  33املادة  -6
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على ضرورة احلصول على ترخيص مسبق  29 /90القانون رقممن  49خمطط شغل األراضي أما يف احلالة العكسية تنص املادة 
 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 

لحصول لرط مسبق حة كشتطلب ترخيص مسبق من وزارة الفاليابلتايل فإن إجناز أي منشأة ضمن احلاالت السابقة 
خصة البناء إال للمالك أو احلائز ر أن ال تسلم  25 /90 رقم من القانون 35على رخصة البناء، ويف نفس السياق اشرتطت املادة 

دف منه وضوع البناء واهلختالف متلف ابختخيص املقاييس املطبقة على البناء واليت  وفيما، أو الشاغل يف نطاق احتياجاهتم الذاتية
 ز املشرع اجلزائري بني نوعني من البناءات:فقد ميَّ 

  :اشرتط أن ال تتجاوز مساحة قطعة األرض اليت تنشأ فوقها البناايت الضرورية البناءات املعدة التجهيز
هكتار، وترتفع بـ  5من املساحة الكية عندما تكون هذه األخرية أقل من  1 /50الزراعي ملنشآت التجهيز املرتبطة ابالستغالل 

، وإذا كانت األراضي الزراعية ذات إمكانيات ضعيفة فال بد من أن ال تتجاوز مساحة البناايت 1مرت مربع هكتار إضايف 50
 . 2من املساحة الكلية 1 /25

  :هكتار، حتدد  5إذا كانت املساحة الكلية للمستثمرات أقل من ؛3توجد يف حاالتالبناءات املعدة للسكن
هكتار لكل  10و 5من املساحة الكلية، أما ما بني  1 /250ـ  ـــــــــــــــمساحة الوعاء املخصص الستقبال البناء املعد للسكن ب

احلالة األوىل على أن يضاف إليه هكتار حنسب املساحة املخصصة للبناء كما ذكر يف  10مرت مربع وما فوق  20هكتار إضايف 
مرت مربع لكل هكتار إضايف، تعد هذه املقاييس مبثابة قيود على احلق يف البناء ابلنسبة لألراضي الفالحية سواء كانت ذات  10

مهيتها إمكانيات عالية أو متوسطة أو ضعيفة، وهي حتقق احلماية الوقائية اخلاصة اليت أقر هبا املشرع يف هذه األراضي نظر أل
 االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

وما جتدر اإلشارة إليه، أن املشرع اجلزائري قد فتح اجملال لتحويل األراضي الفالحية إىل أراضي قابلة للتعمري، على أن يتم 
التهئية  ، والذي تتعلق أساس بضرورة إجراء عملية التحويل مبوجب أدوات4ذلك طبقا لإلجراءات القانونية املنصوص عليها

والتعمري، ويتطلب ذلك استصدار نص تشريعي لتحديد قطعة األرض مع حتديد القيود التقنية واملالية اليت ترافق عملية التحويل، 
على ما يلي: "جيب أن يرتتب عن   25 /90 رقم من القانون 37وكذا قيمة التعويض عن النقص يف القيمة، حيث نصت املادة 

 36دول واجلماعات احمللية مقابل القيمة الناجم عن هذا التحويل يف إطار تطبيق أحكام املادة كل حتويل تعويض لفائدة ال
 . أعاله"

يتبني من نص هذه املادة أن املشرع اجلزائري ينظر إىل األراضي الفالحي نظرة اقتصادية حبتة دون االهتمام بقيمتها 
غري املباشرة ،واليت  اليت  تتميز ابلطبيعة الالحمدودة و اإلشكال املطروح هو كيف ميكن تقدير حجم األضرار البيئية والبيئية، 

كما أن احلديث عن التعويض املادي تعكس مدى ،خاصة إذا تعلق األمر ابآلاثر املستقبلية ،تقييمهايستحيل يف معظم احلاالت 

                                                           
املتعلق حبقوق البناء املطبقة على األراضي الواقعة خارج  ،09/1992 /13املؤرخ يف  ،من القرار الوزاري املشرتك بني وزير الفالحة ووزير السكن 03املادة  -1

 . 175 /91من املرسوم التنفيذي رقم  26، صدر تطبيقا للمادة 1992 /12 /06، الصادرة بتاريخ  86املناطق العمرانية للبلدية، اجلريدة الرمسية رقم 
 من القرار الوزاري املشرتك.   04املادة  -2
 من القرار الوزاري املشرتك. 06واملادة  05املادة  -3
 . 25 /90من القانون  رقم  36املادة  -4
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عد حل ترقيعي ويساهم يف تفاقم األزمة إىل أراضي قابلة للتعمري ي  ، فتحويها لألراضي الفالحيةجهل املشرع اجلزائري للقيمة البيئية 
  .أكثر البيئية

اعتمد املشرع اجلزائري يف تعريف الغاابت على املعيارين العددي و اجلغرايف و هذا من خالل  األراضي الغابية: -5
مجيع األراضي املغطاة أبنواع غابية على شكل جتمعات غابية  :"هي منه أن الغاابت 08، حيث اعتربت املادة 84/121القانون 

هذا التعريف بتحديدها ملفهوم التجمعات  ةمنه إزالة هذا الغموض من خالل تكمل 09، يف حني حاولت املادة  "يف احلالة العادية
( شجرة يف اهلكتار الواحد 100قل مائة )الغابية كما يلي "يقصد ابلتجمعات الغابية يف احلالة العادية، كل جتمع حيتوي على األ

( شجرة يف اهلكتار الواحد يف حالة نضع يف املناطق الرطبة وشبه 300ثالمثائة ) يف املناطق اجلافة وشبه احلافة و جيف احلالة نض
أكثر وضوحا، فقد عرفت  املادة  املتعلق ابلتوجيه العقاري، املعدل املتمم كان 25 /90الرطبة"، إال أن التعريف الوارد يف القانـــــــون 

واحد ــــــــــــــار الـــــــــــــــــــــشجرة يف اهلكت 300"...أبهنا كل أرض تغطيها غابة يف شكل نبااتت تفوق كثافتها   ي الغابيةـــــــــمنه األراض 13
هكتارات  10احتها الكلية إىل ما يفوق شجرة يف املنطقة القاحلة على أن متتد مس 100يف املنطقة الرطبة وشبه الرطبة، و 

 .متصلة"
رض تغطيها أحراج تتشكل أة واعتربها  أبهنا " كل ب، الغا2000/1152املرسوم التنفيذي  من 04ت املادة كما عرف  

( هكتارات متصلة، 10من غابة  أو أكثر، إما يف حالتها الطبيعية، وإما بفعل تشجري أو إعادة تشجري على مساحة تفوق )
 وتشمل على األقل ما يلي: 

 ( شجرة يف اهلكتار الواحد يف حالة نضج يف املنطقة القاحلة وشبه القاحلة.100مائة ) 
 ( شجرة يف 300ثالثة )3"اهلكتار الواحد يف حالة نضج يف املنطقة الرطبة أو شبه الرطبة. 

  وفيما خيص محاية األراضي الغابية من خماطر التعمري الفردي، فقد فرض املشرع اجلزائري ضرورة احلصول على ترخيص 
 أي ورشة   فال جيوز إقامة ،السكنمبزاولة النشاط أو  األمرمن الوزارة املكلفة ابلغاابت ابلنسبة لكل أنواع البناء، سواء تعلق 

 رـــــــــــــــ، أو إقامة فرن للجي(4مرت 500) مخسمائة مرت مربع  قل عنيلصناعة أو ختزين اخلشب أو املنتوجات املشتقة عنه على بعد 
 يقل عن  على بعد  نشاطها مصدر للحرائق   أخرى يكون  أو أي وحدة  أواجلبس أو مصنع لآلجر أو فرن لصناعة مواد البناء

  ، كما ال جيوز أيضا إقامة أي مصنع لنشر اخلشب داخل األمالك الغابية الوطنية، 5دون هذا الرتخيص كم(  01)كيلو مرت  واحد
، 127 /84رقم  املعدل واملتمم للقانون 20 /91رقممن األمر  01وقد صنفت املادة  ، 6كيلو مرت  (02) على بعد يقل عن أو

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 

طوير األنشطة غري امللوثة املعلن عن أولويتها يف املخطط الوطين، حيث يعترب هذا الرتخيص شرط مسبق طبيعة سبخية عن طريق ت
للحصول على رخصة البناء ووسيلة ملمارسة رقابة استباقية على مجيع األنشطة واألعمال اليت تتم يف األراضي الغابية، غري أن 

                                                           
، املعدل و املتمم (1984 /06 /26، الصادرة بتاريخ 26 رقم اجلريدة الرمسية)،يتضمن النظام العام للغاابت،1984 /06/ 23، املؤرخ يف 84/12القانون -1

 . 1991 /12 /04 ، الصادرة بتاريخ62،اجلريدة الرمسية رقم 1991 /12 /02املؤرخ يف ،  91/20األمر رقم مبوجب 
 .  05/2000 /28بتاريخ  الصادرة 30رقم  حيدد قواعد مسح األراضي الغابية، اجلريدة الرمسية ،24/05/2000املؤرخ يف،115 /2000رقم  املرسوم التنفيذي-2
 .  لذا يستحسن العودة إىل النص ابللغة الفرنسية، وهذا راجع إىل سوء الرتمجة من الواضح أن املادة ورد فيه غموض  -3

 

 .12 /84رقم  من القانون  27املادة -4
  .12 /84 رقم  من القانون 28املادة  -5
  .12 /84 رقم  من القانون 30املادة  -6
  . 20 /91األمر رقم  -7
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مركزية جتعله من الناحية العملية صعب املنال، لذا من األفضل أن مينح هذا تسليمه من قبل الوزارة املكلفة ابلغاابت وهي سلطة 
    االختصاص للوايل الذي يف مجيع احلاالت تساعد املصاحل التقنية الوالئية للغاابت، وهبذه الكيفية يتم ضمان السرعة والفعالية 

 . 1يف الفصل يف مثل هذه القضااي اليت تتطلب التواجد يف عني املكان
ئري و حرصا منه رع اجلزان املشأيف األخري ومن خالل التطرق إىل دور رخصة البناء يف محاية املناطق احلساسة يتضح  

اشرتط  احملافظة عليها، يها وبنيفبناء على محاية املناطق اخلاصة من خماطر التعمري الفردي، وهبدف حتقيق التوازن بني أعمال ال
مح بتحقيق رقابة ذا ما يس، و هت اإلدارية املعنية كشرط مسبق للحصول على رخصة البناءضرورة احلصول على ترخيص من اجلها

 قبلية مضاعفة. 
 :اثلثا: الدراسات البيئية املسبقة

 : ل بشكل أساسي يفليت تتمثسبقة  اقيد املشرع اجلزائري إجراءات إعداد رخصة البناء بضرورة القيام بدراسات بيئية م 
ضرورة إرفاق طلب احلصول  ،176 /91 رقم من املرسوم التنفيذي 35اشرتطت املادة دراسة التأثري على البيئة:  -1

يف    احرتام مشاريع البناء للقواعد اخلاصة حبماية البيئة  ابعتبارها أداة وقاية تدخل  على رخصة البناء بدراسة التأثري اليت تبني مدى
تها من األضرار املستقبلية الناجتة عن األنشطة العمرانية، وال يعد إجراؤها قرار إداراي يرتتب عليه محاية إطار سياسة محاية البيئة ووقاي

عناصر النظام العام التقليدية بل كل ما يف األمر أنه يدخل يف مسار إعداد قرار إداري خاص مبنح ترخيص من عدمه ملشروعات 
ساسية يف امللف اإلداري التقين املتعلق ابلرخص اإلدارية يف إطار املنشآت املصنفة، كما يعترب أيضا وثيقة أ  ، ع إقامتهازممن امل

 وترتبط أيضا ابملصاحل احملمية اليت يسعى املشرع إىل احملافظة عليها و املتمثلة يف لياقة اجلوار و األمن و الصحة والنظافة والفالحة
، وابلتايل فهي متثل إحدى أبرز الوسائل القانونية اليت تكشف عن 2ألثريةواحلماية الطبيعية واحملافظة على األماكن الساحلية وا

حجم التداخل والرتابط بني اجملال العمراين واجملال البيئي، فمن خالهلا يتم ضمان التوقيف من النمو العمراين واحملافظة على البيئة 
إجراء ك، ومن هنا تربز أمهية دراسة التأثري على البيئة  3العامةت فاوكذا ضمان احرتام مطابقة أعمال البناء لألصول الفنية واملواص

، حيث تعمل على ضمان إقامة أعمال البناء دون 4هام يسمح ابلتوفيق بني اعتبارات التنمية ومقتضيات احملافظة على البيئة
ع والتحقق من التكفل و  املباشرة للمشر استنزاف أو إعداد للثروات واملوارد الطبيعية من خالل حتديد وتقييم اآلاثر املباشرة أو غري

، وعليه تعترب دراسة التأثري من أبرز الوسائل القانونية اليت من خالهلا يتم ضمان حتقيق التنمية 5ابلتعليمات املتعلقة حبماية البيئة
لرفاهية األفراد، فإن ذلك مرهون  العمرانية دون اإلخالل مبتطلبات محاية البيئة، فإذا كانت التنمية العمرانية املستدامة ضرورة ملحة

 بنوعية البيئة اجليدة و الصحية، وال يتحقق ذلك إال إبدخال املعايري البيئية من خالل تنفيذ دراسة التأثري البيئي لدفع عجلة التنمية
 ل النظام البيئي. وطاقة حتم تع البناء قدراو العمرانية، وابملقابل حتقيق استغالل متوازن لعناصر البيئة حيث ال يتجاوز مشر 

إىل حتقيقه من خالل حتديد القواعد العامة الرامية إىل تنظيم إنتاج األراضي  29 /90 رقم هذا ما يسعى القانون و
 القابلة للتعمري، وتكوين وحتويل املبىن يف إطار التسيري االقتصادي لألراضي القابلة للتعمري، وتكوين وحتويل املبىن يف إطار التسيري

                                                           
 . 36، ص2001مطبوعات الديوان الوطين لألشغال الرتبوية، اجلزائر العاصمة،  واملؤسساتية حلماية الغاابت يف اجلزائر،الوسائل القانونية نصر الدين هنوين، -1
 . 60، ص 1997، 02املدرسة الوطنية لإلدارة، العدد  جملة إدارة،، "مصطفى كراجي ،"محاية البيئة: نظرات حول االلتزامات واحلقوق يف التشريع اجلزائري -2
، كلية احلقوق، جملة البحوث والدراسات العلميةصور جماجي،"دراسة مدى التأثري على البيئة كأداة حلمايتها من أخطار التوسيع العمراين يف التشريع اجلزائري"، من -3

 . 14، ص2009، ديسمرب 03جامعة املدية، العدد 
 . 72، ص2010، 02، عدد 20، املدرسة الوطنية لإلدارة، اجمللد جملة إدارةسامية قايدي، "احلماية القانونية للبيئة"،  -4
اريخ               ت، الصادرة ب34اجلريدة الرمسية رقم  البيئة، ملتعلق بدراسة التأثري يفا ،19/05/2007املؤرخ يف ،07/145رقم  من املرسوم التنفيذي 02املادة  -5

22/05/2007 . 
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البيئة واألوساط الطبيعية والرتاث الثقايف والتارخيي  دي لألراضي واملوازنة بني وظيفة السكن والفالحة والصناعة وأيضا رقابة االقتصا
  .1أهداف السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية على أساس احرتام مبادئ و

من خالل أيضا يف التوفيق بني النمو العمراين واحملافظة على البيئة ومحايتها،  دراسة التأثري على البيئة كما يربز دور
وهي مسألة تثري تطبيق مجلة من القوانني  ،كإجراء أساسي خبصوص مجيع املشاريع اليت من شأهنا أن تلحق ضررا ابلبيئة  اعتمادها

والنصوص  29 /90 رقم ة املستدامة ويف مقدمتها القانوناملتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمي 03/10ذات الصلة ابلقانون رقم 
منح رخصة البناء بضرورة إجراء  91/175 رقم من املرسوم التنفيذي 05دت املادة ، ويف نفس السياق قيَّ  2التنظيمية املطبقة له

بيعتها أن تكون هلا عواقب ضارة أو حجمها من ط فعل موضعها أو مآهلابلبناءات اليت ابلق األمر عدراسة التأثري على البيئة إذا ت
 ابلبيئة.

مذكرة بـد املشرع اجلزائري بناء املنشاة الصناعية بضرورة إرفاق ملف رخصة البناء قيَّ  ملباين الصناعية:ابمذكرة خاصة  -2
املواد السامة والصلبة والغازية  ،ة احلرائقحتتضمن جمموعة من البياانت املتعلقة ابجلانب البيئي،  كالوسائل اخلاصة مبكاف 3خاصة

وكمياهتا املضرة ابلصحة العمومية والزراعة واحمليط نسبة الغازات املنبعثة وترتيب املعاجلة والتخزين والتصفية ومستوى الضجيج   
ه املنبعث ابلنسبة للبياانت ذات االستعمال الصناعي والتجاري واملؤسسات املخصصة الستقبال اجلمهور، حيث تعكس هذ

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.

ة القبلية على أنشطة إن جعل الدراسات البيئية إجراء ضروري للحصول على رخصة البناء زاد من فعاليتها كأداة للرقاب
حيث مل يعد التوسع العمراين يتم بطريقة عشوائية بل عن طريق دراسات علمية حتدد ما جيب أن يكون عليه التوسع  ،أعمال البناء

من الكفاءة تسمح مبراعاة االشرتاطات الصحية ومحاية األراضي الفالحية واملساحات اخلضراء اليت تشكل الوسط البيئي الذي 
ة املفروضة على البناية واإلجراءات املسبقة يكذلك من خالل الضوابط البيئ  و ،ابقي املناطق احلساسة و 4اإلنسان يعيش فيه

  .الواجب إتباعها األمر الذي يعكس مدى أمهية رخصة البناء يف جتسيد احلماية الوقائية للبيئة من خماطر التعبري
والبيئة معا و يريد حتقيق التوفيق بني  العمرانمن خالل ما تقدم يتضح أن املشرع اجلزائري يويل إهتمام كبري ملشاكل 

مع مقاييس محاية البيئة اليت تويل وضعها  التعمريالنمو العمراين و احملافظة على البيئة و محايتها ، لذا يسعى جاهدا إىل تكيف أداة 
 . 5ا ما فعله املشرع ابلنسبة لرخصة البناء اليت تعترب األداة الفعالة لتحقيق األهداف املسطرةقانون محاية البيئة، هذ

  رخصيت التجزئة و اهلدماملطلب الثاين: احلماية الوقائية للبيئة من خالل 
رع  ، نظم املشعمرياطر التيئة من خماحلماية الوقائية للب جتسيديف جمال العمران و هبدف  اإلداريتطبيق الضبط  إطاريف 

رزا ل منهما دورا ابليت تلعب كو ااين(، )الفرع الثرخصة اهلدم  و )الفرع األول( رخصة التجزئة رخصة البناء  إىل إضافةاجلزائري 
صة أمهية من رخ لإن كانت أق و ،تعمريمحاية البيئة من خالل مسامهتها يف تنظيم حركة العمران و مراقبة أعمال التهيئة و اليف 

 .البناء، إال أن اشرتاطها أمر ضروري 
                                                           

 .90/29من القانون رقم  01املادة  - 1
 .16، صالسابقمنصور جماجي، املرجع  - 2
 .91/176من املرسوم التنفيذي  رقم  35املادة  - 3
أوراق ألقيت يف امللتقى الوطين حول الرتقية العقارية، كلية احلقوق والعلوم  رخصة البناء: آلية حلماية البيئة يف القانون اجلزائري،صافية أقلويب أولد رابح،  - 4

 .18،19، ص ص 2012السياسية، جامعة ورقلة، 
         ، العاصمة ، جامعة بن عكنون، اجلزائر 04، العدد علوم القانونية و االقتصادية و السياسيةلاجمللة اجلزائرية ليوسف بناصر ، رخصة البناء و محاية البيئة،  -5

 .828ص 
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 الفرع األول: احلماية الوقائية للبيئة من خالل رخصة التجزئة
 بيئة فقدلل ارأضر من  ةاألخري ذه ه،ونظرا ملا تسببه التجزئة أعمالالبناء لتشمل  أعمالالتهيئة والتعمري  أشغالتتعدى 

      ب رخصة التجزئة،بقة مبوجابة الساعملية تقسيم مللكية عقارية لقطعتني أو أكثر هبدف البناء الرقكل ملشرع اجلزائري  ااخضع 
 .(الأو  )هاحتديد مفهوم األمر لبيتط ا(،)اثنيلرخصة التجزئة  دور البيئيالولدراسة ، ما يساهم يف حتقيق احلماية الوقائية للبيئة

 ة ــــجزئـــوم رخصة التــــهـــأوال: مف
ملا  اتعد رخصة التجزئة من أهم وسائل الرقابة املسبقة على أعمال التهيئة والتعمري نظر  ة:ـــــجزئـــف رخصة التـــتعري -1

فيه من محاية لألراضي واملمتلكات يف احلدود املقررة قانوان، ولقد اشرتط املشرع اجلزائري هذه الرخصة يف كل عملية تتعلق ضت
وهو بذلك ، 2، على أن تستعمل هذه األخرية يف تشييد بناية1و عدة ملكيات لقطعتني أو أكثربتقسيم ملكية عقارية واحدة أ

الذي  02 /82 رقم أقل وضوحا من التعريف الوارد يف القانونبشكل  اكتفى بتعريف التجزئة دون الرخصة املتعلقة هبا، لكن 
اعترب التجزئة أبهنا: "... عملية تتمثل يف تقسيم ملك عقاري أو عدة أمالك عقارية إىل قطعتني أو أكثر لغرض إقامة بناية أاي كان 

 .3ختصيصها"
ة أو هي:"عملية تقسيم مللكي 4ىل قطع بغرض البناء عليها"إلكية املتعرف التجزئة أبهنا: "تقسيم فمن الناحية الفقهية أما 

القرار اإلداري الصادر  أبهنا: " فقد عرف رخصة التجزئة ما الدكتور عزري الزينأ، 5عقارية إىل عدة قطع موجهة إلنشاء بناايت"
من سلطة خمتصة قانوان، متنح مبقتضاه احلق لصاحب ملكية عقارية واحدة أو أكثر أو موكله أن يقسمها إىل قطعتني أو عدة قطع 

تجزئة إال التصرفات القانونية الصادرة على شكل ال، من خالل هذا التعريف ال ميكن اعتبار رخصة 6ية"الستعماهلا يف تشييد بنا
قرارا إداري من السلطة املختصة، وبذلك خترج كل التصرفات القانونية األخرى حىت وإن كان الغرض منها تقسيم ملكية عقارية، 

         أن يكون الغرض  علىملكية عقارية أو أكثر أو موكله، وجيب أن يكون إصدار هذه الرخصة بناءا على طلب صاحب 
 من التقسيم هو تشييد بناية. 

إجبارية يف كل عملية تقسيم مللكية عقارية أو أكثر إذا   تعترب: رغم أن رخصة التجزئة نطاق تطبيق رخصة التجزئة -2
املصلحة  ، فحماية للمصلحة العامة العمرانية و7كان اهلدف منها تشييد بناايت عليها، إال أنه ال تعترب كل عملية تقسيم جتزئة

خطط شغل األراضي أو لوثيقة التعمري اليت البيئية، منع املشرع اجلزائري منح رخصة التجزئة إذا مل تكن األرض اجملزأة موافقة ملالعامة 
 أي ال جيوز لإلدارة خمالفته غري أهنا متتلك السلطة التقديرية يف منح رخصة التجزئة العمومي،حتل حمله، وهذا املنع هو من النظام 

رض اجملزأة غري موافقة ابلنسبة للبلدايت اليت ال يغطيها خمطط شغل األراضي أو وثيقة التعمري اليت تقوم مقامه إذا كانت األ
، وعليه فموضوع 8لتوجيهات املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري أو التوجيهات اليت تضبطها القواعد العامة للتهيئة والتعمري

                                                           
 . 29 /90 رقم من القانون 57املادة  - 1
 . 176 /91 رقم من املرسوم التنفيذي 07املادة  - 2
 . 02 /82 رقم من القانون 24املادة  - 3

4 -Patrick Gerard, pratique du droit de l’urbanisme : urbanisme réglementaire, individuel et 
opérationnels, 5è𝑚𝑒édition, édition  Eyrolles, Paris, 2007, p220. 

5-Henri Jacquot, François Priet, op. cit, P415.  
  .43ص ،، املرجع السابققرارات العمران الفردية .....الزين عزري،  - 6
ــبشهادة التقسيم، حيث ختتص األوىل بكل عملية تقسيم لقطعة أرضيتتم رقابة عمليات التجزئة مبوجب رخصة التجزئة يف حني تتم رقابة عمليات التقسيم  - 7  ة أوـــــــــــ

 أكثر قصد البناء عليها، بينما ختتص الثانية بعمليات تقسيم العقارات املبنية دون القطع األرضية.
 . 176 /91من املرسوم التنفيذي  رقم  18املادة  -8
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 ، وابلتايل فإن1املهم هو امللكية العقارية اليت توافق يف أجزائها خمطط شغل األراضي و ، الرتخيص هو التقسيم ألجل إقامة البناء
 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.    -

 ثالثأن تكون التقسيمات العقارية متزامنة أو متعاقبة، لكن جيب يف كل احلاالت أن يشرع يف أشغال التهيئة خالل   -
اخلاصة بوزارة الدفاع الوطين وبعض اهلياكل وقد مت استثناء أشغال التجزئة ، سنوات ابتدءا من اتريخ تبليغ القرار املتعلق ابلتجزئة

 . 2القاعدية اخلاصة التابعة لبعض الدوائر الوزارية أو اهليئات أو املؤسسات من وجوب استخراج رخصة التجزئة
تصة ن سلطة خممري صادر تتم عملية إصدار رخصة التجزئة مبوجب قرار إدا:  إجراءات إصدار رخصة التجزئة  -3

 ب الذي يكون حمل دراسة من جهات خمتصة ومتعددة. وهذا بعد تقدمي الطل
بصفة تعلق، تانونية وفر شروط قتيشرتط املشرع اجلزائري لقبول طلب رخصة التجزئة  التجزئة:تقدمي طلب رخصة  3-1

 مبضمون الطلب.  أيضاالطالب و 
على خالف رخصة البناء، اقتصر املشرع اجلزائري صفة طالب رخصة التجزئة  :لب رخصة التجزئةاصفة ط 3-1-1

 ،ابعتباره حيوز على سند حيازي مشهر 25 /90 رقم ، أو احلائز طبقا ملفهوم قانون التوجيه العقاري3على كل من املالك أو موكله
، وهنا يثور التساؤل حول عدم منح املشرع للمستأجر 4ذلكقي ما مل يقرر القضاء خالف ــــــــــاملالك احلقي  رفــــوله أن يتصرف تص

أو اهليئة العامة حق تقدمي طلب احلصول على رخصة التجزئة، إذ ميكن للجهة اليت استفادت من نوع ملكية أرض للمصلحة 
قد امللكية كما ، ويقع على املالك أن يثبت صفته بنسخة من ع5العامة أن تطلب رخصة التجزئة إلقامة بناايت على هذه األرض

 وكل شخص آخر مبوجب عقد وكالة يمرفق مع الطلب. ميكنه أن ي  
 ما يلي ا تصة متضمنلبه إىل اجلهة املخطيقوم طالب رخصة التجزئة بتقدمي  :التجزئة شروط طلب رخصة 3-1-2

ن م 08ملادة تتمثل هذه الواثئق حسب نص ا :لتجزئةا طالب رخصة ةواثئق إدارية تثبت صف 3-1-2-1
الرخصة  ليت تثبت صفة طالبانسخة من الوثيقة ، طلب رخصة جتزئة موقع عليهكل من   ، يف176 /91 رقم التنفيذياملرسوم 

الوثيقة  نسخة من، ل املالكرخصة وكيلب الواملتمثلة يف سند امللكية إذا كان املتقدم ابلطلب مالك العقار أو التوكيل إذا كان طا
لرخصة ل إذا كان طالب او التوكيأعقار واملتمثلة يف سند امللكية إذا كان املتقدم ابلطلب مالك ال اليت تثبت صفة طالب الرخصة

 وكيل املالك.
 : 6واثئق تقنية انسحاب تبني حمل الطالب مع قواعد العمران 3-1-2-2

مع    اعدية للخدمة يشمل على الوجهة واهلياكل الق 5000/1أو  2000/1تصميم املوقع يعد على سلم   -
 بيان طبيعتها وتسميتها وكذا نقاط االستدالل اليت متكن من حتديد قطعة األرض. 

                                                           
 . 45ص ، ، املرجع السابق...قرارات العمران الفردية .. الزين عزري، -1
 . 176 /91من الرسوم التنفيذي  رقم  02و 01املادتني  -2
 . 176 /91من املرسوم التنفيذي  رقم  08املادة  -3
 . 25 /90من القانون  رقم  43املادة  -4
 . 47ص ، ، املرجع نفسهقرارات العمران الفردية ..... الزين عزري، -5
 . 176 /91من املرسوم التنفيذي  رقم  09املادة  -6
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ها وكذا نقاط وصل حتدد القطعة األرضية ومساحت 500/1أو  2000/1تصاميم ترشيدية معدة على سلم   -
مساحات  رابء إضافة ملوقعالكهاز و ع الغشبكات الطرق املختلفة وقنوات التموين ابملياه الصاحلة للشرب وصرف املياه القذرة وتوزي

 توقف السيارات واملساحات احلرة وموقع البناايت املربجمة وشكلها العمراين. 

 ء. كهرابمذكرة حتدد القطع اجملزأة لألرض ومساحتهما، االحتياجات للمياه والغاز وال  -

 برانمج األشغال يوضح املواصفات التقنية للمشاريع والتهيئة املقررة.   -

تفاقات الوظيفية مات وااللتزاروط يعد حسب النموذج الذي يقرره الوزير املكلف ابلتعمري، حيدد االدفرت الش  -
لكيات دد أيضا تنظيم املت كما حيبناءاوذات املنفعة العامة املفروضة على األراضي اجملزأة وكذا الشروط اليت تتجزأ مبوجبها ال

 واملغارس واملساحات اخلضراء واألسيجة. 

ما إذا كان إجناز أشغال النفع سوف يتم وفق تكتالت خمتلفة للبناايت، فإنه ميكن لصاحب التجزئة ان يدعم ويف حالة 
 . 1ملفه  ابلواثئق البيانية واملكتوبة املتعلقة ابلنسبة لكل تكتل للبناايت

 ئق يف: تتمثل هذه الواث واعد محاية البيئة:قواثئق تبني انسجام حمل الطلب مع  3-1-2-3
ة وتصفية لسائلة أو الصلبااملواد  ن مجيعمالصناعية  مذكرة توضيح التدابري املتعلقة بطرق معاجلة وتنقية املياه املرسبة  -

 الغازات املنتشرة املضرة ابلصحة العمومية واحمليط. 

 مذكرة حتدد مستوى الضجيج ابلنسبة لالستعمال الصناعي.  -

من التجزئة وبني مقتضيات مشروع البناء املزمع القيام به بعد عملية التقسيم،  يبدو أن املشرع اجلزائري قد مجع بني الغرض
 .2وهو ما جعله يتشدد يف الواثئق املذكورة آنفا وجعلها إلزامية كلها، ومل جيعل بعضها إجباري وبعضها اختياري

ب يف مخسة نسخ  يودع طلب رخصة التجزئة وامللف املوفق به إىل ر. م. ش. دراسة طلب رخصة التجزئة: 2-2
  أايم إذا كان مثانية، حيث ترسل نسخة منه إىل مصلحة الدولة املكلفة ابلتعمري على مستوى الوالية خالل 3مقابل وصل بذلك

، تقوم هذه املصلحة كجهة خمتصة ابلتأكد من مطابقة مشروع 4ر. م. ش. ب. ممثال للبلدية، ويف أربع نسخ يف احلاالت األخرى
حكام املتعلقة ابلقواعد لألأو  ،(PDAU)يف حالة انعدامه لتعليمات املخطط  و (POS)خطط املاألراضي اجملزأة لتوجيهات 

نعكاسات اليت ميكن أن تنجر كما يتم التحقيق أيضا من دراسة اال،  يف حالة غياب أدوات التهيئة والتعمري العامة للتهيئة والتعمري
املالءمة الصحية والبيئية ودراسة االنعكاسات اليت ميكن أن تنجر عن حركة املرور  عن إجناز األراضي اجملزأة فيما خيص النظافة و

 .5والتجهيزات العمومية ومصاحل املنفعة العامة واملالية للبلدية
حل التقنية مجموعة من املصالـ ارة الوجوبيةابالستش على مستوى الوالية تعمرياملصلحة املكلفة ابل تقومولزايدة فعالية الرقابة  

  حة عادة امللف للمصلإمنية مع ضوافقة وإال عمَد سكوهتا م ،من اتريخ استالم امللف ايوم ثالثوناملختصة اليت تبدي رأيها خالل 
 .ة البناءاملصاحل كما فعل يف رخصاملالحظ هنا أن املشرع اجلزائري مل حيدد هذه  و، يف كل احلاالت

ميكن للمصلحة املكلفة بتحضري امللف، أن تقرتح على السلطة املختصة إجراء حتقيق عمومي يتم حسب األشكال  كما
اقرتاح كيفية املسامهة عند االقتضاء يف مصاريف تنفيذ التهيئة  أيضا هلا و، 6املنصوص عليها ابلنسبة للتحقيق يف املنفعة العمومية

                                                           
 . 307 /09من املرسوم التنفيذي رقم   02املادة  -1
 . 48ص ،، املرجع السابققرارات العمران الفردية .....الزين عزري،  -2
 . 176 /91من املرسوم التنفيذي  رقم  10و املادة  29 /90من القانون رقم   61املادة  -3
 . 176 /91من املرسوم التنفيذي  رقم  16 -14املواد  -4
 . 176 /91من املرسوم التنفيذي رقم  11املادة  -5
 . 176 /91من املرسوم التنفيذي رقم   12املادة  -6
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، وهذا خالل مدة شهرين إلبداء رأيها إذا كان ر. م. ش. ب خمتصا مبنح 1التجهيزات العامة اليت تفرضها على صاحب الطلبو 
 16املادة  حيث أحالت ،ابقي احلاالت كما فعل يفغري أن املشرع اجلزائري مل حيدد هذه املدة   ،رخصة التجزئة بصفته ممثال للدولة

 لتحديد هذه اآلجال القانونية غري أهنا مل تتطرق إليها أصال. 14إىل املادة  176 /91رقممن املرسوم التنفيذي 
 البت يف طلب رخصة التجزئة:  2-3

 اجلهة املختصة مبنح رخصة التجزئة:  2-3-1
خيتص ر. م. ش. ب مبنح رخصة التجزئة بصفته ممثال للبلدية، رئيس اجمللس الشعيب البلدي:   2-3-1-1

 (POS)خطط املأشهر ابلنسبة جلميع االقتطاعات أو البناايت يف قطاع يغطيه  ثالثةقاضي بذلك خالل حيث يصدر القرار ال
أشهر وهذا بعد  4خالل  (POS)خططامليف حالة غياب و هذا ممثال للدولة أو بصفته ، وعليه أن يوايف الوايل بنسخة منها

أايم  مثانيةيف أجل  مديرية البناء و التعمريففي احلالة األوىل عليه أن يرسل نسخة من امللف إىل ، اإلطالع على الرأي املوافق للوايل
وهو نفس ،2وتكلف يف هذه احلالة املصلحة املختصة ابلبناء والتعمري على مستوى البلدية بتحضري امللف ،املوالية إليداع امللف

يمتبع امللف املرسل برأيه حول االنعكاسات اليت ميكن أن تنجر عن إجناز  اإلجراء الذي يقوم به ابعتبار ممثال للدولة على أن
 األراضي اجملزأة وهذا يف هذا يف أجل شهر واحد ابتداءا من اتريخ إيداع امللف. 

ل نص الوالية من خال لى مستوىعتعمري در اإلشارة إليه أن املشرع اجلزائري مل حيدد دور مصلحة الدولة املكلفة ابلجت وما 
هو ما يطرح تساؤل حول أمهية هذا و  15ذا الدور بضرورة إبداء رأيها ابملوافقة من خالل نص املادة هيد قَ يف حني  14املادة 

 الرأي إذا كان حمسوما مسبقا.
الية وهذا نظرا حلاالت التخيتص الوايل مبنح رخصة التجزئة يف ازير املكلف ابلتعمري: الوايل أو الو  2-3-1-2

 لة والوالية وهياكلها.البناايت واملنشآت املنجزة حلساب الدو   -          ألمهيتها:
 منشآت اإلنتاج والنقل وتوزيع وختزين الطاقة واملواد اإلسرتاتيجية.  -
، واليت ال حيكمها خمطط شغل 49، 48، 46، 45، 44يف املناطق املشار إليها يف املواد: البناايت الواقعة   -

أما املشاريع املهيكلة ذات املصلحة الوطنية أو اجلهوية ، 3األراضي واملتمثلة يف الساحل واألقاليم ذات املردود الفالحي العايل واجليد
 ، ففي هاتني احلالتني4ابلتعمري بعد اإلطالع على رأي الوايل أو الوالة املعنينيفتكون رخصة التجزئة من اختصاص الوزير املكلف 

نسخ مرفقة برأيها إىل السلطة املختصة قصد تسليم رخصة التجزئة وهذا بعد أن  أربعتقوم مصلحة الدولة املكلفة ابلتعمري إبرسال 
 .5البلدية يتم حتضري الطلب من طرف مصلحة الدولة املكلفة ابلتعمري على مستوى

على  ملوافقةاراي إما ابتصدر اجلهة املختصة مبنح رخصة التجزئة قرارا إدرخصة التجزئة:  مضمون قرار 2-3-2
 فيه.  تأو برفضه أو أتجيل الب رخصة التجزئة طلب

بعد التأكد من مطابقة طلب رخصة التجزئة للشروط  ة:ــــاملوافقة على طلب رخصة التجزئ 2-3-2-1
من       12واملقاييس احملددة يف املادة  175 /91 رقم من املرسوم التنفيذي 03و 02القانونية املنصوص عليها السيما يف املواد 

ب لألشغال املتعلقة ، يتم إصدار قرار إداري يقضي ابملوافقة يتضمن وجوب إجناز صاحب الطل91/176رقم املرسوم التنفيذي 

                                                           
 . 176 /91من املرسوم التنفيذي رقم   13املادة  -1
 . 176 /91من املرسوم التنفيذي رقم  14املادة  -2
  29 /90من القانون رقم   66املادة  -3
 . 29 /90من القانون رقم  67املادة  -4
 . 176 /91من املرسوم التنفيذي رقم  16املادة  -5
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من خالل إحداث شبكات اخلدمة وتوزيع األرض اجملزأة إىل شبكة من الطرق واملاء والتطهري  لالستغاللجبعل األراضي قابلة 
واإلانرة العمومية والطاقة واهلاتف، ومساحات توقيف السيارات واملساحات اخلضراء وميادين الرتفيه واليت جيوز إجنازها على 

كما ميكن يف بعض األحيان أن تقتضي رخصة التجزئة ختصيص بعض املواقع املهيأة لبناء جتهيزات عمومية للبناءات ذات   ،1مراحل
وكذلك مسامهة  ،االستعمال التجاري أو احلريف وإقامة حمالت مهنية أو ابألحرى نشاطات داخل األراضي اجملزأة لغرض اإلقامة

تعديل  أيضا جيوز وت اجلماعية اليت تصبح ضرورية لفعل إجناز مشروع األرض اجملزأة، صاحب الرخصة يف مصاريف تنفيذ التجهيزا
شكل قرار إداري  على، حيث يتم تسليم رخصة التجزئة 2حكام دفرت الشروط عندما تكون خمالفة لطابع األرض اجملزأةأأو إلغاء 

 09/307 رقم من املرسوم التنفيذي 03هذا بناءا على املادة ر.م.ش.ب، أو الوايل أو الوزير املكلف ابلتعمري حسب احلالة و  نـــــم
 . 91/176 رقم من املرسوم التنفيذي 23واملادة  15و 14اليت أزالت التناقض الذي كان موجود بني املواد 

أشهر من اتريخ  ثالثةخالل  إىل الشخص املعينمرفقا بنسخة من امللف  املوافقة على رخصة التجزئة يتم تبليغ قرار
بلغ مصلحة تم ، كما 3أشهر يف احلاالت األخرى أربعة.ب، بصفته ممثال للبلدية وخالل شداعه عندما يكون صادرا من ر.م.يإ

أن املشرع  كذلك اجلمهور من خالل تعليق نسخة مبقر اجمللس الشعيب البلدي إالَّ   ، و4الدولة املكلفة ابلتعمري على مستوى الوالية
كما يتم شهر رخصة التجزئة ابحملافظة العقارية على نفقة صاحب الطلب خالل الشهر املوايل لتاريخ   ،مل حيدد املدة املقررة لذلك 

غري أن التساؤل املطروح عن جدوى إعالم اجلمهور إذا مل ، السلطة املاحنة للرخصة حفظ نسختني أبرشيف الوالية وتبليغها مع 
التجزئة من شأنه أن ميس مبصاحل الغري، لذا وجب على املشرع النص يكن هلم احلق يف تقدمي الطعون، رغم أن قرار منح رخصة 

 القانونية املقررة للطعن.  اآلجالصراحة على ذلك مع ضرورة حتديد 
من اتريخ   سنوات ثالثخالل  التجزئةأشغال  يباشر الشخص املعين يصبح القرار املتضمن رخصة التجزئة الغيا إذا مل 

من السلطة املختصة على أن يكون تنفيذ األشغال على مراحل، فإن اآلجال املمنوحة واملقررة إلجناز ، إال إذا هناك ترخيص تبليغه
 وتبقى، 5سنوات أخرى ثالثذلك تطبق على أشغال املرحلة األوىل فقط، أما إجناز ابقي أشغال املراحل األخرى فتضاف 

تبقى معلقة على تسليم السلطة مصدرة الرخصة لشهادة تصرح فيها عمليات البيع واإلجيار الواردة على القطع األرضية حمل التجزئة 
 بتنفيذ األشغال.

واليت يتم من  ،بعد انتهاء األشغال جيوز لصاحب رخصة التجزئة طلب شهادة النفع والتهيئة من ر.م.ش.ب  املختص
. ر.م.ش.بالطلب يقوم  ، ولدراسة6إثبات مطابقة األشغال للرخصة مع إظهار التعديالت املستحدثة إن وجدت اخالهل

يتم تبليغ و  ، 7طلبها موافقة ضمنية إال عمدَّ  و واحد ابستشارة املصاحل اليت هلا عالقة ابملوضوع وتكون ملزمة ابلرد خالل  شهر
أشهر املوالية إليداع الطلب، ويف حالة ما إذا استلزم األمر استكمال الواثئق يتوقف هذا األجل ويستأنف  3الشخص املعين خالل 

 . 8من اتريخ تسليم هذه الواثئق

                                                           
 . 176 /91من املرسوم التنفيذي رقم   20املادة  -1
 . 176 /91من املرسوم التنفيذي رقم   21املادة  -2
  .176 /91من املرسوم التنفيذي رقم  17املادة  -3
 . 176 /91من املرسوم التنفيذي رقم  23املادة  -4
 . 176 /91من املرسوم التنفيذي  رقم  24املادة  -5
 . 307 /09من املرسوم التنفيذي  رقم  05املادة  -6
 . 307 /09من املرسوم التنفيذي  رقم  08املادة  -7
 . 307 /09من املرسوم التنفيذي رقم  09املادة  -8
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  175 /91رقم  من املرسوم التنفيذي  03و  02حددت املواد :  صة التجزئةرفض طلب رخ 2-3-2-2
لطعن، لار مسبب يكون قابال ت رفض تسليم رخصة التجزئة وهذا مبوجب قر حاال 176 /91من املرسوم التنفيذي  18املادة  و

بقة للمخطط غري مطا كانت  وتكون حاالت الرفض وجواب إذا كانت التجزئة خمالفة ألحكام خمطط شغل األراضي وجوازا إذا
 التوجيهي للتهيئة والتعمري.

املختصة أن تصدر قرارا يقضي بتأجيل وز للسلطة ــــــجي رخصة التجزئة: البت يف طلب أتجيل 2-3-2-3
هذا إذا كانت أدوات التهيئة والتعمري يف طور االجناز وفق ما تنص عليه  و واحدة الفصل يف رخصة التجزئة ألجل ال يتجاوز  سنة

 .291 /90 من القانون 64املادة 
 اثنيا: الدور البيئي لرخصة التجزئة 

ء أن أعمال البنا تعين ،هات عليبعمليات التقسيم لألراضي من أجل تشييد البناايإن اشرتاط رخصة التجزئة عند القيام 
تحكم يف النشاط وجبها التم مبيوالتوسع العمراين عموما مل تعد تتم بطريقة عشوائية، بل أصبحت تتم طبقا لدراسات علمية 

واحملميات  املساحات اخلضراءفالحية و ي المحاية األراضالعمراين وتقييده ابلضوابط البيئية اليت تسمح مبراعاة االشرتاطات الصحية و 
ة البيئة ة ودورها يف وقاية التجزئية رخصاألمر الذي يعكس أمه، الطبيعية، واليت تشكل يف جمموعها البيئة بشقيها الطبيعي واملشيد

اعد العمرانية دى مطابقتها للقو أكد من مالتو  من خماطر التعمري، فمن خالهلا يتم توفري الرقابة اإلدارية املسبقة على عمليات التجزئة
      ي رص املشرع اجلزائر وقد ح، اعليه ومراعاهتا ملتطلبات محاية البيئة وضمان صالحية القطع األرضية اجملزأة لتشييد البناايت

صول الفنية ة مع األلتجزئاعلى حتقيق ذلك من خالل فرضه للعديد من االلتزامات اليت يتم مبوجبها ضمان توافق أعمال 
اية البيئة لصحة العمومية ومحقتضيات افري مواملواصفات العمرانية واستفائها للمعايري واالشرتاطات البنائية اليت يتم من خالهلا تو 

ام ية تبني مدى احرت اثئق تقنقدمي و تحيث فرض املشرع على طالب رخصة التجزئة ، الطبيعة والعمرانية من أخطار التلوث العمراين
رق معاجلة طمة لذلك، كإحداث ية الالز لوقائواليت يكون ملزما مبوجبها ابختاذ التدابري ا ،البيئي عند القيام أبعمال التجزئة البعد

يط، وأيضا طرق ة والزراعية واحملالعمومي لصحةابوتنقية للمياه املرسبة الصناعية من مجيع املواد السائلة أو الصلبة أو الغازية املضرة 
 ضرورة 91/176رقموم التنفيذي من املرس 08املادة من خالل نص  كما اشرتط أيضا  ،الغازات وانتشارة الدخان معاجلة وتصفي

ن تلحق أأبعادها وآاثرها مهيتها و أبسبب  على البيئة ابلنسبة جلميع األشغال وأعمال التهيئة واليت ميكن إجراء دراسة مدى التأثري
 زئة ومواجهتها منلية التجعن عم ميكن من خالل هذه الدراسة جتنب األخطار الناجتةضررا مباشرا أو غري مباشر ابلبيئة حيث 

 خالل اإلجراءات الالزمة أثناء القيام أبعمال التهيئة واليت هتدف إىل محاية البيئة. 
القطع فمن خالل هذه االشرتاطات املذكورة، تبني أن التجزئة ليست جمرد القيام بعملية تقسيم لقطعه أو جمموعة من 

      ، كما ال ميكن تشييد أي بناء 2األرضية، بل هي مشروع بناء ينبغي أن حيرتم املستفيد من الرخصة مقتضيات أحكام البناء
 20، وهو ما أشارت إليه املادة 3انتهت أشغال الشبكات والتهيئة عليها إذا على جتزئة أنشأت وفقا ألحكام أدوات التعمري، إال

، اليت فرضت على املستفيد من رخصة التجزئة وجوب اجناز األشغال املتعلقة جبعل األراضي 91/176رقم من املرسوم التنفيذي 
 حيث نصت على إحداث شبكة من املاء والتطهري وضرورة خلق املساحات اخلضراء. ،ابلبيئة ضراراجملزأة قابلة لالستغالل دون اإل

                                                           
  .176 /91من املرسوم التنفيذي رقم  19املادة  -1
 . 46ص ،رجع السابق، املقرارات العمران الفردية .....الزين عزري،  -2
  .15 /08رقم من القانون  04، 03املادة  -3
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       وحتديدا  ،اد إعدادهها عنمن خالل اإلجراءات الواجب إتباع أيضا كما يربز دور رخصة التجزئة يف وقاية البيئة
   اليت ميكنها ،البيئي لطابعايف مقدمتها املصاحل والشخصيات ذات  ،من حيث استشارة خمتلف املصاحل والشخصيات العمومية

  البيئة. لشروطلمن خالل هذه الوسيلة القانونية ممارسة رقابة مسبقة على أعمال التهيئة وضمان احرتامها 
ورة على ا ملا هلا من خطجزئة نظر ت التمن خالل ما سبق يتبني أن املشرع اجلزائر مل يرتك احلرية لألفراد يف مباشرة عمليا

لقواعد اضافة إىل مراعاة ة تضمن إلسابقازئة واليت تعترب مبثالة وسيلة للرقابة البيئة، حيث قيدها بضرورة احلصول على رخصة التج
 لبيئة.اية االعمرانية يف تقسيم األراضي، الشروط البيئية اليت تسمح بتحقيق جتزئة تراعي متطلبات مح

 الفرع الثاين: احلماية الوقائية للبيئة من خالل رخصة اهلدم 

مسبق لتجسيد  لى ترخيصعصول مجة عن أعمال اهلدم، فرض املشرع اجلزائري ضرورة احللوقاية البيئة من األخطار النا
ث كانت متس ابلرتا  زئية إذاجية أو خضع كل عملية هدم سواءا  متت بصفة كلأالرقابة اإلدارية املسبقة على هذه األشغال، حيث 

 الطبيعي، الثقايف أو التارخيي إىل رخصة اهلدم.
 خصة اهلدم أوال: الدور البيئي لر 

ة ة لتجسيد احلمايونية مهملة قانرخصيت البناء و التجزئة، تعترب رخصة اهلدم وسي ابإلضافة إىل الدور البيئي لكل من
 )أوال(.يتطلب األمر حتديد مفهوم هلا  )اثنيا(الوقائية للبيئة، و قبل دراسة هذا الدور 

 مفهوم رخصة اهلدم: -1
البناء والتجزئة، تصدر رخصة اهلدم مبوجب قرار إداري يتضمن القيام على غرار رخصيت  :تعريف رخصة اهلدم 1-1

بعملية اهلدم، و يقصد به إزالة البناء كله أو بعضه على وجه يعترب اجلزء املهدم غري صاحل لالستعمال فيما أمعد له، فاهلدم قد يكون  
عملية اهلدم هبدف التغيري أو الزايدة من القيمة يتم اللجوء ل ،حيث1كليا يهدم البناء أبكمله أو جزئيا كهدم طابق واحد فقط

 التجارية للبناء دون مراعاة لألضرار البيئية النامجة خاصة إذا تعلق األمر ابملناطق احلساسة، حيث ترتبط رخصة اهلدم ابإلزالة الكلية
، 2 يعد قابال لالستعمالملحالة ما إذا ه يفعلى األشغال املتعلقة إبزالة البناء أوجزء من أواجلزئية لبناءات معينة، فهي ترخيص يمفرض

د حق إزالة البناء  ـــــح مبوجبه للمستفيــــــــالقرار اإلداري الصادر عن اجلهة املختصة، واليت متن" أبهنا عزري يعرفها الدكتور الزينو 
 .3جزئيا مىت كان هذا البناء واقعا ضمن مكان مصنف أو يف طريق التصنيف" أوـــا،كلي

 دم ابخلصائص التالية: هلهذا التعريف تتميز رخصة ا من خالل
وجب قرار مبدم إال ية اهل: حيث أنه ال ميكن القيام بعملرخصة اهلدم قرار إداري صادر من جهة خمتصة  -

  90/29رقم  انونـلقمن ا 68 ملادةإداري مستوف للشروط واألشكال القانونية، صادرعن السلطة املختصة اليت تتمثل طبقا لنص ا
 يف ر.م.ش.ب و إال عمدَّ القرار معيبا بعيب عدم االختصاص و خمالفا للقانون. 

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

 . 4ل ال اهلدماهلدم اجلزئي حذفا لبعض الزوائد من البناء و الذي يكون من قبيل التحسني و التعدي

                                                           
 . 35، ص1994 (مصر ) دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية،  ،جرمية البناء بدون ترخيصحامد الشريف،  -1

2-Auby Bernard, Periner Marquet Hugues, droit de l’urbanisme et de la construction, Montchrestien, Paris, 
P464. 

 .57ص ،، املرجع السابققرارات العمران الفردية .....الزين عزري،  -3
 .58املرجع نفسه، ص -4
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نية الالزمة ات القانو إلجراءتشرتك رخصة اهلدم مع الرخص اإلدارية األخرى يف ا إجراءات تسليم رخصة اهلدم: -2
 ه. و رفضواليت تبدأ بتقدمي الطلب، مث دراسته مث البت فيه مبوجب قرار إداري يقضي بقبول الطلب أ

اهلدم  وطلب رخصة ر شروط معنية يف كل من طالبيشرتط املشرع اجلزائري توافدم: تقدمي طلب رخصة اهل 2-1
 واليت تتمثل فيما يلي: 

يشرتط يف طالب رخصة اهلدم أن يكون مالكا للعقار، أو وكيال عن مالك  شروط طالب رخصة اهلدم: 2-1-1
مها وعليه أن يثبت ملكيته العقار أو اهليئة املخصص هلا البناية، فمالك البناية اآليلة للهدم له احلق أن يقدم طلب للرتخيص له هلد

بعقد امللكية، أما وكيل املالك فيثبت صفته مبوجب وكالة رمسية طبقا ألحكام القانون املدين، يف حني يعترب العقد اإلداري القاضي 
ة ، وهذا على عكس املشرع الفرنسي الذي عمم صفة طالب الرخص1بتخصيص البناية املعنية للهيئة العمومية سند إثبات لصفقتها

 لتشمل كل من املالك و الوكيل وكل شخص شاغل بصفة قانونية للنيابة وله ترخيص من املالك للقيام  بعملية اهلدم.
 ،91/176 رقم وم التنفيذيمن املرس 62واملالحظ أن للحائز أيضا احلق يف طلب رخصة اهلدم بناء على نص املادة 

الك غري الناقل تصرف امل حلائزاواليت مددت من نطاق إثبات امللكية ليشمل شهادة احليازة، ويرتتب على ذلك إمكانية تصرف 
 للملكية إىل غاية مرور املدة القانونية للتقادم. 

اثئق ة يتضمن و دمي امللف إىل اجلهة املختصيقوم طالب رخصة اهلدم بتق شروط طلب رخصة اهلدم: 2-1-2
بني تواثئق تقنية يضا  ، و أليهوقع عمة تثبت صفة طالب الرخصة واليت مت التطرق إليها سابقا، إضافة إىل طلب رخصة اهلدم إداري

تصميم ،  5000/1أو  1 /2000تصميم للموقع يعد على سلم ، تشمل هذه االخرية انسجام حمل الطلب مع قواعد العمران 
حجم ، لل أو الشغالية الستعمااء العملية املربجمة. املعطيات حول الشروط احلعرض أسباب إجر ، 500/1للكتلة معد على سلم 

 ملتوقع.اهلدم ا د شروطربة تقنية عند اإلقتضاء لتحدي، خالتخصيص احملتمل ملكان بعد شغوره، أشغال اهلدم ونوعها
إىل ر.م.ش.ب  على طالب رخصة اهلدم إرسال طلبه مرفقا ابمللف يف مخسة نسخ :دراسة طلب رخصة اهلدم 2-2

، لي حال 2املختص إقليميا مقابل وصل إيداع، يتم لصقه مبقر اجمللس الشعيب البلدي طيلة دراسة الطلب وإىل غاية صدور القرار
وترسل نسخة منه ملصلحة الدولة املكلفة ابلتعمري ، 3امللف إىل املصاحل املختصة ابلتعمري يف البلدية لتحضريه خالل ثالثة أشهر

كما يشرتط أن تستشري  هذه املصلحة جمموعة ،  4أايم من اتريخ إيداعه و هلا مدة شهر إلبداء رأيها 8على مستوى الوالية خالل 
  الم امللف مع ذكر األسباب يف مدة شهر من اتريخ است  من املصاحل التقنية املختصة و املعنية ابهلدم، و اليت عليها إبداء رأيها 

كمامل حيدد موقفها يف حالة السكوت إن كان  يعترب موافقة ،، غري أن املشرع  اجلزائري مل حيدد هذه املصاحل 5يف حالة الرفض
 ضمنية  أم ال كما فعل مع رخصيت البناء والتجزئة.

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

، وبذلك استبعد الوايل و وزير التعمري من هذا االختصاص رغم أنه منحهما ذلك يف رخصة البناء 6لرئيس اجمللس الشعيب البلدي

                                                           
  .176 /91رقم  من املرسوم التنفيذي  62املادة  -1
 .91/176من املرسوم التنفيذي  رقم  70املادة  -2
 .176/ 91من املرسوم التنفيذي  رقم  65املادة  -3
 .91/176من املرسوم التنفيذي  رقم  64املادة  -4
 .90/29من القانون رقم   62املادة  -5
 . 91/176من املرسوم التنفيذي  رقم  68، و املادة 90/29من القانون رقم  68املادة  -6
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مبنح رخصة البناء، كون  والتجزئة، وكان من ابب أوىل أن يعود االختصاص يف تسليم رخصة اهلدم لنفس اجلهة مصدرة القرار
وبذلك فكل قرار ابهلدم صادر عن جهة إدارية  ،1عملية اهلدم قد تكون أخطر من البناء خاصة إذا تعلق األمر مببان ذات أمهية

غري رئيس اجمللس الشعيب البلدي يكون معيب بعيب عدم االختصاص وهو ما ذهب إليه املشرع الفرنسي، حيث جعل رخصة 
رئيس اجمللس الشعيب البلدي يف حالة ما إذا كانت البلدية الواقع هبا البناء اآليل للهدم يغطيها املخطط اهلدم من اختصاص 

(POS)  أو املخطط احمللي للعمران(PLU)  أما يف ابقي البلدايت  فيصدر الوايل القرار املتعلق برخصة اهلدم ابسم  الدولة و هذا ،
 .2 بعد موافقة رئيس اجمللس الشعيب البلدي

 :مضمون قرار رخصة اهلدم 2-3-2
يف حالة توفر الشروط القانونية يف طلب رخصة اهلدم يتم صدور قرار ابملوافقة  اهلدم: قبول رخصة 2-3-2-1

كما ميكنه إدراج بعض التحفظات إن وجدت على أن يتم تسبيب ذلك، و إالَّ كان القرار مشواب بعيب   ،من طرف ر.م.ش.ب
 . 4أو حمال للطعن يف حالة عدم اقتناع املعين ابألسباب املذكورة  3القصور يف التسبيب

قرار املوافقة إىل املعين مرفقا بنسخة من امللف خالل ثالثة أشهر من اتريخ إيداع الطلب، و ينبغي عليه عدم مباشرة يبلغ 
املتعلق برخصة اهلدم ال غيا إذا مل حتدث عملية يوما ابتداءا من اتريخ فتح الورشة، و يصبح القرار  20أشغال اهلدم إال بعد مرور 

من اتريخ تبليغ القرار أو إذا توقفت أشغال اهلدم خالل السنوات الثالث املوالية للشروع فيه  سنوات ابتداءا 5اهلدم خالل  أجل 
 . 5أو إذا ألغيت صراحة مبوجب قرار من العدالة 

رخصة اهلدم للشروط القانونية املنصوص عليها  : إذا ثبت عدم مطابقة طلب رفض رخصة اهلدم 2-3-2-2
و إال كان حمال للطعن من قبل املعين، وقد فتح املشرع اجملال أمام هذا  ،الوجب على ر.م.ش.ب إصدار قرار ابلرفض يكون معل

اء اآلجال األخري إلجبار اإلدارة على الرد على طلبه، حيث أمكنه من مطالبة ر.م.ش.ب ابلرد مبوجب عريضة وهذا بعد انته
    ، 6رفع دعوى قضائية ملعين برخصة اهلدم يوما ميكن 30يف حالة عدم الرد و بعد فوات أجل ، أما القانونية املخصصة للدراسة

ألن  ،أن اللجوء إىل القضاء ال يفي هبذا الغرض طاملا أن املشرع مل حيدد نوع القضاء )استعجايل أم ال(عزري  يرى الدكتور الزين و
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 

 .7ي أن فوات اآلجال القانونية للرد دون أن يصدر من اإلدارة أي قرار تعترب قرارا ضمنيا ابملوافقةبفكرة الرتخيص الضمين أ

أما فيما خيص أتجيل البت يف الطلب فقد استبعده املشرع من رخصة اهلدم ،إذ مل يرد أي نص قانوين يسمح للسلطة  
 وقيدها بضرورة الرد على الطلب ابلقبول أو ابلرفض، وإالا  املختصة ابختاذ هذا القرار، مما يستشف منه أن املشرع قد أجربها

 .8تعرضت للمساءلة القانونية، وهذا رمبا خلطورة هذه األشغال و استعجاهلا خاصة إذا تعلق األمر ببناايت آيلة للسقوط

                                                           
 .93ديرم، املرجع السابق، صعايدة  -1

2 -Patrick Gérard, op.cit, P 161. 
 .91/176رقم  ن مرسوم التنفيذي م 62املادة  -3
 .90/29 رقم  من القانون 63املادة  -4
 .91/176 رقم من املرسوم التنفيذي 74املادة  -5
 .91/176 رقم من املرسوم التنفيذي 72املادة  -6
 .62املرجع السابق، ص، العمران الفردية .....قرارات الزين عزري،  -7
 .94عايدة دريرم، املرجع السابق، ص -8
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    ار البناية، كما أنه جعل منح رخصة اهلدم إجباري يف حالة ما إذا كان اهلدم هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد الهني  
يف إطار إجراءات األمر اليت تقضيها  لالهنياروعلى ر.م.ش.ب عند االقتضاء األمر هبدم اجلدران أو املباين و البناايت اآليلة 

 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 
إال أن املشرع اجلزائري قيد هذه احلرية إذا تعلق األمر ابألقاليم  ،هو حرية األفراد يف هدم بناايهتم دون حاجة إىل ترخيص مسبق

         على أنه املعدل و املتمم ،91/176رقم من املرسوم التنفيذي  61ة و التارخيية، حيث نصت املادة ذات امليزة الطبيعية و الثقافي
   ال ميكن القيام أبي عملية جزئية أو كلية لبناية دون احلصول املسبق على رخصة اهلدم وذلك عندما تكون هذه البناية واقعة " 

األمالك التارحيية أو املعمارية أو السياحية أو الثقافية أو الطبيعية طبقا لألحكام يف مكان مصنف أو يف طريف التصنيف يف قائمة 
وبذلك يكون املشرع اجلزائري قد ، التشريعية و التنظيمية املطبقة عليها أو عندما تكون البناية اآليلة للهدم سندا لبناية جماورة "

وقيم اترخيية و ثقافية انجتة عن موقعها اجلغرايف  وفر عليه من مميزات طبيعية،قصر رخصة اهلدم على املناطق املذكورة أعاله نظرا ملا تت
                                                                                                       . و املناخي اجليولوجي

         السابقة على أعمال اهلدم، مسامهة الشخصيات العموميةوما يزيد من أمهية رخصة اهلدم كوسيلة قانونية للرقابة 
و املصاحل واهليئات البيئية املعنية من خالل رأيها االستشاري يف عملية اإلعداد و الدراسة و هو ما جيعل من رخصة اهلدم الوسيلة 

ين البيئي بصفة خاصة   بطريقة وقائية يف احملافظة القانونية اليت ميكن من خالهلا أن تساهم خمتلف اهليئات و املصاحل و اجملتمع املد
 على البيئة.
إشرتط املوافقة املسبقة  90/29 رقم من القانون 69املادة وما جتدر اإلشارة إليه أن املشرع اجلزائري وطبقا لنص  

ا يتعلق األمر ابملواقع السياحية للمصاحل املختصة لتسليم رخصة اهلدم، واليت تتمثل أساسا يف الوزارات املعنية كوزارة السياحة إذ
   ووزارة الفالحية ابلنسبة لألراضي الفالحية و كذا الثقافية إذا تعلق األمر ابلرتاث الثقايف .
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 التعمريجمال للضبط اإلداري البيئي يف  القانونيةالضماانت  املبحث الثاين:
تكريس  مرانيةلرخص العاأسلوب  إضافة إىل إتباع تنفيذه يتطلب، اإللزامنظرا ملا يتميز به التشريع البيئي من صفة 

انونية قاستخدام تقنيات  إىل داريةاإليئات حيث تلجأ اهل ابلبيئة، اإلضرارحتول دون  قانونيةالوسائل القانونية اليت تعترب ضماانت 
تمع كما يؤدي اجمل(،لب األول)املط دة تستعملها هبدف احلفاظ على البيئة من خماطر التعمري متثل ضماانت موضوعية إداريةدمتع

  الثاين( املطلب) الواسعمه ط مبفهو بالض ارسته لسلطةاملدين البيئي دورا هاما يف ضمان وقاية البيئة من خماطر التعمري من خالل مم
 املطلب األول: التقنيات القانونية للضبط اإلداري البيئي    

 يُنقص ، إال أن هذا الالتعمري جمال يفرغم اعتبار أن الرخص العمرانية األسلوب األمثل لتحقيق احلماية الوقائية للبيئة 
حلظر ا أساسا يف  أسلويب تتمثلو  ،لوقائيااليت تعمل على جتسيد الطابع  للتقنيات القانونية للضبط اإلداري البيئيمن أمهية الدور 

اية اعد املقررة حلمام القو ت تكفل احت ضماان الثاين( الفرع) الدراسات التقنيةتشكل إضافة إىل وهي  األول(، الفرع) واإللزام
ية البيئة بري الالزمة لوقات والتداحتياطايف األنشطة العمرانية الختاذ اال البيئة،كما متكن سلطة الضبط اإلداري من التدخل مسبقا 

 من خماطر األنشطة العمرانية.
 اإللزامو  احلظر أسلوباألول:  الفرع   

      ألفرادايد حرية ـــى تقيــئري إلشرع اجلزامن خماطر النشاط الفردي العمراين، جلأ املالبيئية  العامةمحاية املصلحة  يف إطار
ز به التشريع لذي يتمياإللزامي اوهذا جتسيدا للطابع  ،عض التصرفات واألعمال إما يف وقت معني أو مكان حمددبب القيام يف

 احلظر  أسلويب، ويعتربى خمالفتهاتفاق علراد االاملتعلقة حبماية البيئة قواعد آمرة ال جيوز لألفالبيئي، حيث تعترب القواعد القانونية 
 . القواعد اإللزام السمة الغالبة هلذهو 

  أوال : أسلوب احلظر 
 فرض بعضمن خالل على البيئة  رهاطورهتا وضر خل نظراكثريا ما يلجأ املشرع اجلزائري إىل حظر أو منع بعض التصرفات 

منع إىل فاحلظر هو الوسيلة اليت تلجأ إليها سلطات الضبط اإلداري هتدف من خالهلا  ؛والتدابري الضرورية حلماية البيئة اإلجراءات
اليت يكون هناك يقني علمي ،ويرتبط أسلوب احلظر ابلنشاطات 1إتيان بعض التصرفات بسبب اخلطورة اليت تنجم عن ممارستها

 .2يف استبعاد األخطار اليت هتدد سالمة البيئة مبختلف عناصرها ابلبيئة، فيكون دوره حامسابطبيعتها وآاثرها الضارة 
 .ةنسبيبصفة  يكون وإما ةمطلقإما يكون بصفة واحلظر 

 احلظر املطلق -1
هنا إحلاق الضرر ابلبيئة منعا أملة من األعمال اليت من شيتمثل احلظر يف منع القيام جب احلظر املطلق: تعريف 1-1
أو هو منع اإلتيان أبفعال معينة ملا هلا من آاثر ضارة ابلبيئة، منعا ابات اتما ال استثناء  ،3أو اإلذن خبالفه االستثناءيقبل  شامال، وال

احلرية، فاألصل يف ممارسة النشاط الفردي هو احلرية، واحلظر املطلق أو الشامل يعد إلغاءا أو مصادرة هلذه ،4فيه وال ترخيص بشأنه
 يكون ، ولكي5متلكه سلطة الضبط اإلداري ما يتفق مع النظام التشريعي للحرية ألنه يعادل إلغاء احلرية أو النشاط وهو ما الوهو 

                                                           
 .407، ص2000، د.م.ج ، اجلزائر العاصمة، 1، ج القانون اإلداري: النشاط اإلداريعمار عوابدي،  -1
 .61، ص2007، دار النهضة العربية، القاهرة، مبدأ االحتياط لوقوع األضرار البيئيةحممد صايف يوسف،  -2
 .292عارف صاحل خملف، املرجع السابق، ص -3
 .136، ص2002، منشأة املعارف، اإلسكندرية)مصر(، محاية البيئة يف ضوء الشريعةقانون ماجد راغب احللو،  -4
 .90سابق، صالرجع املنواف كنعان،  -5
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 قانونيا البد أن ال يكون هنائيا ومطلقا، وأن ال تتعسف اإلدارة إىل درجة املساس حبقوق األفراد وحرايهتم األساسية،أسلوب احلظر 
 .1 مشروع فيصبح جمرد اعتداء مادي أو عمال من أعمال الغصب كما يسميه رجال القانون اإلداريوإال حتول إىل عمل غري

تطبيقات هذا النظام يف القانون اجلزائري بتعدد عناصر البيئة حمل تتعدد  احلظر املطلق: أسلوبتطبيقات  2-1
املتعلق  03/10رقم  من القانون 51احلماية وختتلف ابختالف القوانني املتعلقة ابلبيئة، ومن األمثلة على ذلك ما تقضي به املادة 

يف املياه  عملة أو رمي النفاايت أاي كانت طبيعتهاحبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، إذ حتظر كل صب أو طرح للمياه املست
من نفس القانون حتظر   66املخصصة إلعادة تزويد طبقات املياه اجلوفية، ويف اآلابر واحلفر وسراديب جذب املياه، كما جند املادة 

األشجار،  املساحات احملمية أو على كل إشهار على العقارات املصنفة ضمن اآلاثر التارخيية أو اآلاثر الطبيعية واملواقع املصنفة أو
املتعلق التوسع الطويل للمحيط العمراين للمجمعات السكنية املوجودة على الشريط الساحلي  02/02القانون رقم  منع أيضاو 

منه إجناز طرق العبور  16املادة  منعتويف نفس السياق  ،2كلم ( من الشريط الساحلي3)  على مسافة تزيد عن ثالثة كيلومتات
 كلم ( على األقل ابتداءا من أعلى نقطة تصل إليها مياه البحر.3املوازية للشاطئ على مسافة تزيد عن ثالثة كيلومتات ) 

حيث منع  السياحي للشواطئ، واالستغالل ابالستعمالاملتعلق  03/02هذا احلظر أيضا يف القانون رقم  نلمس كما
عندما يتسبب استغالله يف إتالف منطقة حممية أو موقع إيكولوجي هش، كما منع رمي النفاايت أو قيام  للجمهورفتح الشواطئ 

 .3املستغل أبي عمل ميس ابلصحة العمومية أو إفساد نوعية البحر أو إتالف قيمته النفعية
كل بتسيري املساحات اخلضراء   املتعلق 07/06رقم حفاظا على املساحات اخلضراء يف املناطق احلضرية، منع القانون و

( مت 100تغيري يف ختصيص املساحة اخلضراء املصنفة أو منط شغل جزء منها كل بناء أو إقامة منشأة على مسافة تقل عن مائة )
ومحاية للمجاالت  ،4من حدودها، أو رمي الفضالت والنفاايت فيها وكل إشهار عليها أو قطع األشجار دون رخصة مسبقة

     اليت تتعلق ابلتهيئة والتعمري نشطةاملتعلق ابجملاالت احملمية يف إطار التنمية كل األ 11/02من القانون  8حملمية منعت املادة ا
تسطيح أو  االستطالعي احملمية نذكر منها: األنشطة اليت تغري من شكل األرض أو الغطاء النبايت، كل أنواع احلفر أو التنقيب أو 

 .األرض أو البناء 
 :احلظر النسيب -2

يتجسد احلظر النسيب يف منع القيام أبعمال معينة ميكن أن تصيب اهليئة أو أحد تعريف احلظر النسيب:   1-2
عناصرها ابلضرر، إال بعد احلصول على إذن أو إجازة من قبل السلطات اإلدارية املختصة، ووفق الشروط والضوابط اليت حتددها 

ملمارسة مسبق  ، وهبذا ميكن القول أبن احلظر النسيب هو حظر مطلق مرتبط بشرط احلصول على ترخيص5القوانني واألنظمة
ليس املنع املطلق وإمنا تنظيم النشاط، فاملشرع ال مينع من خالله نشاطا إال ابلقدر الكايف الذي حيافظ فيه على البيئة، فاهلدف منه 

 عدم اإلضرار ابلبيئة.النشاط ابلقدر الذي يضمن 
وقد أجاز  املكان، من حيث احلظر النسيب قد يكون من حيث الزمان أو :النسيببعض تطبيقات احلظر   1-2

 : املشرع توقيع احلظر النسيب ابلنسبة ألعمال البناء يف القطع األرضية
 احلضري. االقتصادداخل األجزاء املعمرة للبلدية إال إذا راعت الواقعة   -

                                                           
 .385 ، ص1991، منشاة املعارف، اإلسكندرية )مصر(، القانون اإلداريعبد الغاين بسيوين عبد هللا،  -1
 .02/02 رقم من القانون 12املادة  -2
 .03/02 رقم ، من القانون12، 10، 9املواد  -3
 .07/02رقممن القانون  19، 18، 17، 15، 14املواد  -4
 .296سابق، صالرجع املعارف صاحل خملف،  -5
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  .يةت الفالحستغالالعلى أرض فالحية إال إذا كانت يف احلدود املتالئمة مع القابلية لإل الواقعة  -
 انت البيئية.ى التواز فظة علالواقعة يف مواقع طبيعية إال إذا كانت يف احلدود املتالئمة مع أهداف احملا  -
 اليت تكون يف احلدود املتالئمة مع ضرورة محاية املعامل األثرية والثقافية.  -
    تشييد البناء ، وكذلك1اليت تكون غري معرضة مباشرة لألخطار الناجتة عن الكوارث الطبيعية والتكنولوجية  -

 .2إليهار على األقل من حمور الطريق املؤدي ( أمت04أو السياج داخل األجزاء املعمرة من البلدية إال إذا ابتعد أبربعة )
طريق ستة أمتار من حمور الن إقامة أي بناية على بعد يقل ع 91/175رقممن املرسوم التنفيذي  11كما منعت املادة 

 ملوافقة عليها.انات متت وعة سكهلا خمطط تصفيف مصادق عليه، إال إذا تعلق األمر بتجزئة أو جمم ليسابلنسبة للطرق اليت 
 املتعلق حبماية الساحل وتثمينه إقامة أي نشاط صناعي ابستثناء األنشطة الصناعية  02/02 رقم حلماية الساحل منع القانونو 

لك احلديدية املوازية للشاطئ ضمن اكذلك منع إجناز املس، و 3نص عليها أدوات التهيئة والتعمريت واملرفقية ذات األمهية الوطنية اليت
الكثبانية الساحلية واألجزاء من شواطئ  الكثبان الساحلية واألشرطة م( أو الواقعة على 800حدود شريط عرضه مثامنائة مت)

 .4يتعلق بوجود قيود طوبوغرافية لألماكن أو إذا ثبتت أمهية األنشطة املقامة استثناء، إال أنه جعل االستحمام
    اإللزام أسلوب: اثنيا
إلزام األشخاص ابلقيام بعمل إجيايب معني،  يف محاية البيئة من خالليؤدي القانون دوره : اإللزام أسلوبتعريف  -1

مثل ـوإلزام األشخاص ب ،يعتقد املشرع أن مثل هذا الفعل من شأنه أن يؤدي إىل محاية ووقاية البيئة من األضرار اليت قد تصيبها
اإللزام إجراء إجيايب ، وبذلك يكون 5عن القيام ببعض األعمال االمتناعهذا العمل يوازي أو يعدل حظر إتيان الفعل السليب أو 

 عكس احلظر الذي يُعترب إجراء سليب.
تطبيقا لقاعدة عامة وجمردة ) قانون أو الئحة(، ويف هذه احلالة يشتط يف األوامر الفردية أن تكون أييت اإللزام  وغالبا ما

تلك  النطواءذا التطابق هو البطالن مطابقة للقاعدة التنظيمية العامة اليت تستند إليها، وأن تكون حمكومة هبا، وجزاء خمالفة ه
 .6ة السلطةوز األوامر على جما

بشكل و عمري أهنا ترتكز لقة ابلتة املتعييمما مييز قانون البيئة والقوانني واملراسيم التنظ: اإللزام أسلوبتطبيقات  -2
 أساسي على نظام اإللزام لكون معظم قواعدها هي قواعد آمرة .

منه من ضرورة خضوع مشاريع التنمية  15نصت عليه املادة  ، ما03/10رقم ومن تطبيقات هذا النظام يف القانون 
 أثريــز التــــــــــة أو موجـــــالثابتة واملصانع واألعمال التقنية األخرى، وكل األعمال وبرامج البناء والتهيئة إىل دراس واهلياكل واملنشآت

املعتمدة من وزارة البيئة وعلى نفقة  االستشاراتعلى البيئة واليت جيب أن تنجز من طرف مكاتب الدراسات أو اخلربات أو 
 .7صاحب املشروع

                                                           
 .04/05 رقم من القانون 2املادة  - 1
 .90/29 رقم من القانون 5املادة  - 2
 . 02/ 02رقم من القانون  15املادة  - 3
 .08/02 رقم من القانون 16املادة  - 4
 .298عارف صاحل خملف، املرجع السابق، ص - 5
)مصر(، اإلسكندرية ، دار الفكر اجلامعي، 1ط  نظرية الضبط اإلداري يف النظم الوضعية املعاصرة والشريعة اإلسالمية،عبد الرؤوف هاشم حممد بسيوين،  - 6

 .140 ، ص2007
 .03/10 رقم من القانون 02املادة  - 7
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منه أيضا ضرورة خضوع عمليات البناء واستغالل واستعمال البناايت واملؤسسات الصناعية  45كما ألزمت املادة 
كافة   اختاذضرورة  46وكذلك املركبات واملنقوالت إىل مقتضيات محاية البيئة، وبناءا عليه فرضت املادة والتجارية واحلرفية والزراعية، 

أن يكون استعمال األرض مطابقا بطابعها  60نبعااثت امللوثة للجو، ويف سياق آخر فرضت املادة التدابري للتقليل أو احلد من اال
أو غريها طبقا  دا، على أن يتم هتيئة األراضي ألغراض زراعية أو صناعية أو عمرانيةحمدو  لالستدادوألغراض جتعل منها غري قابلة 

ملستندات العمران والتهيئة ومقتضيات محاية البيئة وأن يكون استغالل موارد ابطن األرض خاضعا ملبادئ قانون البيئة السيما مبدأ 
 .1العقالنية

على ضرورة  90/29 رقم لقانونامن 7الصحة العمومية، نصت املادة وفيما خيص قانون التهيئة والتعمري، وهبدف محاية 
ة إىل سطح اه القذر املي كل بناء معد للسكن من مصدر للمياه الصاحلة للشرب وعلى جهاز صرف حيول دون تدفق  استفادة

 االستعمالناءات ذات لنسبة للباب 91/175رقم  من املرسوم التنفيذي 13األرض، وهو نفس اإللزام الذي فرضته كل من املادة 
من نفس املرسوم  22 و 21 ملادتنيكما فرضت أيضا ا،  منس املرسوم ابلنسبة للتجزائت واجملموعات السكنية 14السكين واملادة 

 السكين. االستعمالضرورة توفري التهوية واإلانرة يف خمتلف املساكن ذات 
على ضرورة أن تبدي  91/175 رقم املرسوم التنفيذيمن  27ويف إطار حتقيق النظام العام اجلمايل نصت املادة 

 وحدة املظهر و املواد ومتاسك عام للمدينة وانسجام املنظر، ويف حالة إقامة أي سياج البد أن ينسجم البناايت بساطة يف احلجم و
السياجات على علو يفوق  ارتفاعبشكل كامل مع البناايت الرئيسية ضمن احتام القواعد املعمارية اليت تقضي بعدم جواز  و

ن ــــــــمبين منها فيجب أن يقل عن مت ومخسيـم( على طول طرق املرور، أما ابلنسبة للجزء ال 2.40املتين وأربعني سنتيم )
نع تسرب الرائحة مل، وأن حتتوي كل عمارة مجاعية على حمل مغلق وهبو إليداع وعاءات القمامة 2م( انطالقا من الرصيف1.50)

 رقم من املرسوم التنفيذي 42وتكون هتويته حنو اخلارج إضافة إىل شروط أخرى حددهتا املادة  زات املضرة إىل داخل املساكنوالغا
91/175. 

رقم  من القانون 4املادة  وفيما خيص محاية املناطق الساحلية، جند جمموعة من املواد اليت تضمنت نظام اإللزام منها  
واجلماعات اإلقليمية يف إطار إعدادها ألدوات التهيئة والتعمري أن تسهر على توجيه توسع املراكز اليت ألزمت الدولة  02/02

اليت نصت على ضرورة محاية وضعية الساحل  5احلضرية القائمة حنو مناطق بعيدة عن الساحل والشاطئ البحري، وكذلك املادة 
التدابري التنظيمية  اختاذعلى الدولة ضرورة  اليت فرضت 6ية، وأيضا املادة الطبيعية وأن يتم تثمينه ضمن احتام وجهات املناطق املعن

زام يف تطوير األنشطة على الساحل وترقيتها حبتمية شغل الفضاء تمن أجل استغالل املوارد الساحلية بصورة مستدامة وأن يتم اإلل
 لالستعمالحتديد القواعد العامة  03/02 رقم نونكما فرض القا،  ما ال يتسبب يف تدهور الوسط البيئيـعلى حنو اقتصادي، وب

السياحيني للشواطئ ضرورة محاية احلالة الطبيعية للشواطئ على أن يتم خضوع استغالهلا وترقية النشاطات السياحية  واالستغالل
 .3فيها طبقا للقواعد الصحية ومحاية احمليط

ات تؤدي التصرف حي، ضرورة أالا يتعلق ابلتوجيه الفال 08/16 رقم من القانون 22يف اجملال الفالحي نصت املادة أما 
 الواقعة على األراضي الفالحية أو ذات الوجهة الفالحية إىل تغيري وجهتها الفالحية .

                                                           
 .03/10 رقم القانونمن  61املادة  - 1
 .91/175 رقم من املرسوم التنفيذي 29املادة  - 2
 .03/02 رقم من القانون 8، 7املواد  -3
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 خصص هلا مواقع داخلـوأن تُ  ويف إطار تسيري املساحات اخلضراء ومحايتها، ألزم املشرع اجلزائري ضرورة إدراجها يف كل مشروع بناء
 1املناطق احلضرية عند إعداد أو مراجعة أدوات العمران.

 يوسيلة قانونية لتدعيم اجلانب الوقائ ،الدراسات التقنية البيئيةالثاين:  الفرع
تقنية اليت اسات البيئية المن الدر  موعةجمتدعيما للجانب الوقائي يف محاية البيئة من خماطر التعمري، تبىن املشرع اجلزائري 

وموجز  ة،لتأثري على البيئا دراسة يفساسا قانونية إلدماج البعد البيئي ضمن مشاريع التنمية العمرانية، واليت تتمثل أ متثل وسيلة
الختالفات البيئة مع ذكر ا أثري علىى التولكون الدراستان تؤداين نفس الدور فإنه سيتم التطرق إىل دراسة مد التأثري على البيئة،

 .(اثنيا) ودورها الوقائي  (أوالا من خالل التطرق إىل  ماهيتها )املوجودة يف حينهما، وهذ
 : ماهية دراسة مدى التأثري على البيئة أوال
 مفهوم دراسة مدى التأثري على البيئة -1

رغم اعتماد املشرع اجلزائري دراسة مدى التأثري يف البيئة كآلية لتفعيل :  دراسة مدى التأثري على البيئة تعريف  1-1
الذي اعترب دراسة مدى التأثري يف البيئة أبهنا "دراسة  فقه، إال أنه مل يعط هلا تعريفا واضحا، وبذلك فتح اجملال أمام ال2مبدأ احليطة

االقتصادية واالجتماعية، وتقدير هذه اآلاثر ابلنفقات  اآلاثر اإلجيابية والسلبية احملتملة للمشروع من كافة جوانبها الطبيعية، احليوية،
أو املردود البيئي  ، أو هي "دراسة توقعات اآلاثر3االقتصادية والتبعات البيئية كمعيار لالختيار بني البدائل املطروحة"والعوائد 

أو املناطق اجملاورة  للمشاريع التنموية الضارة واملفيدة املباشرة وغري املباشرة ونتائجها واحتمال وقوع األضرار على اجملتمع يف منطقة
، كما ميكن تعريفها أبهنا الدراسة اليت جيب 4أو وطنية أو عاملية، وذلك من أجل معاجلة أو تفادي هذه اآلاثر" سواء كانت حملية
 أو   ،5ةــــــئار هذه األخرية على البيـــــــــم آثـــــــــــع األشغال أوالتهيئة العامة أواخلاصة بقصد تقييــــــــــــــام ببعض مشاريــــــــــــــــــأن تقام قبل القي

هي"نشاط يتم تصميمه لتحديد اآلاثر البيئية النامجة، أو تلك اليت تنجم وتؤثر يف صحة اإلنسان والكائنات األخرى فيالطبيعة من 
ار أو تقليلها ـــخالل مشاريع التنمية وبراجمها وسياساهتا، ومن مث تفسري وحتليل هذه اآلاثر ووضع احللول املناسبة للحد من اآلث

لبيئة مبفهومها  يف التعرف يف الوقت املالئم على أتثريات عمليات االستثمار ، أو هي"وسيلة اهلدف منها هو6قصى درجة ممكنة"أل
املقصودة يف هذا الصدد هي التأثريات املباشرة وغري املباشرة هلذه االستثمارات على اإلنسان والبيئة واحمليط الذي  الواسع والتأثريات

          .7نعيش فيه
وابلعودة إىل التشريع اجلزائري وابلضبط إىل النصوص القانونية املرتبطة بدراسة مدى التأثري يف البيئة، جند أن املشرع 

خاليا من أي تعريف وإمنا اكتفى بتحديد املشاريع اخلاضعة هلذه  03/10اجلزائري مل يعط تعريفا واضحا هلا، حيث جاء القانون 
 8احملدد جملال تطبيق وحمتوى وكيفيات املصادقة على دراسة وموجز التأثري 07/145 رقم املرسوم التنفيذيالدراسة، يف حني أن 

                                                           
 .07/06 رقم من القانون 30، 2املواد  -1
 . 10 /03 رقم من القانون 15املادة  -2
 . 238، ص2006،  (مصر للطباعة والنشر، القاهرة، )، مطابع الشرطة 1ط ، حقوق اإلنسان واسرتاتيجيات محاية البيئةسيد حممدين،  -3
 . 05، ص2005، 43، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، العدد جملة جسر التنميةصاحل العصفور،" التقييم البيئي للمشاريع"،  -4

5- Youcef Benacer, « les études d’impact sur l’environnement en droit positif Algérien », revue Algérienne des 
sciences économiques,  juridiques et politiques, N°03, 1991, P 443. 

 .814، صاملرجع السابق زنط، بوأ أمحد ةعثمان حممد غنيم، ماجد -6
 .03، ص1991العدد األول، ، املدرسة الوطنية لإلدارة، جملة إدارةطه طيار، "دراسة التأثري يف البيئة: نظرة يف القانون اجلزائري"،  - 7
،الصادرة بتاريخ 34 رقم املتعلق بدراسات التأثري يف البيئة، اجلريدة الرمسية ،19/05/2007املؤرخ يف  ، 07/145 رقم املرسوم التنفيذي -8

22/05/2007. 
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املتضمن ضبط التنظيم املطبق  06/198أما املرسوم التنفيذي رقم ، منه 02يبني اهلدف منها فقط وهذا من خالل نص املادة 
خاليا من أي تعريف لدراسة التأثري يف البيئة، حيث أحال من خالل املادة ، فقد جاء أيضا 1على املؤسسات املصنفة حلماية البيئة

كما يلي: "حتدد    03/10رقم منه كل ما يتعلق بكيفيات إعدادها واملوافقة عليها إىل النصوص التنظيمية اخلاصة ابلقانون  11
على موجز التأثري طبقا للتنظيم املعمول به يف هذا كيفيات إعداد ودراسة التأثري على البيئة واملوافقة عليها وكذا الشروط املطبقة 

يقصد "منه واليت جاء فيها: 24فها من خالل نص املادة ــــــــــــــــــــاملتضمن قانون املناجم بتعري 01/10رقمانون ـــــــــــــاجملال"، لينفرد الق
 يف مفهوم هذا القانون...
بيئة: حتليل آاثر استغالل كل موقع منجمي على مكوانت البيئة مبا فيها املوارد دراسة التأثري على ال -                   

املائية، جودة اهلواء واجلو، سطح األرض وابطنها، الطبيعة، النبات، واحليوان وكذا على التجمعات البشرية القريبة من املوقع 
 .2ة العمومية للسكان اجملاورين..."املنجمي بسبب الضوضاء والغبار والروائح واالعتزاز وأتثريها على الصح

ني ص خاصيتاستخال انطالقا من التعاريف السابقة، ميكن خصائص دراسة مدى التأثري على البيئة: 2-1
 أساسيتني لدراسة مدى التأثري على البيئة واليت تتمثل يف :

وسيلة إلعالم اجلمهور بنوع تكمن أمهية دراسة مدى التأثري على البيئة يف كوهنا متثل اخلاصية اإلعالمية:  1-2-1
،وهذا هبدف 3املشروع وآاثره السلبية املرتقبة على البيئة والطرق والكيفيات اليت يتم هبا التدخل جملاهبة أي خطر حيدثه هذا املشروع

قوم الوايل مبوجب إبداء آرائهم يف املشروع املزمع إجنازه ويف اآلاثر املتوقعة على البيئية من خالل إجراء التحقيق العمومي، حيث ي
قرار إداري ابإلعالن عن فتح التحقيق العمومي و هذا بعد الفحص والقبول املبدئي لدراسة مدى التأثري يف البيئة، ويتم إعالم 

يف يوميتني  اجلمهور هبذا القرار عن طريق التعليق يف مقر الوالية والبلدايت املعينة ويف موقع املشروع، وأيضا عن طريق النشر
  ابتداءا  اواحد اكما يقوم الوايل أيضا بتحديد موضوع التحقيق، واملدة احملددة إلجنازه، واليت جيب أن ال تتجاوز شهر   ، نيوطنيت

      من اتريخ التعليق، كما حيدد أيضا  األوقات واألماكن اليت ميكن للجمهور أن يبدي مالحظاته فيها واليت تتم على سجل ُمرقم 
 .4ذا الغرضوُمؤشر عليه مفتوح هل

مهم على حياة  هلا أثر يكون يهدف  هذا اإلشهار إىل ضمان مسامهة جدية للجمهور يف إعداد القرارات اليت ميكن أن
 . املواطنني، وابلتايل يشكل هذا اإلجراء صورة للدميقراطية االيكولوجية

ابإلضافة إىل الطابع اإلعالمي الذي تتسم به دراسة مدى التأثري يف البيئة، فإهنا  اخلاصية التشاورية:  1-2-2
أيضا تتسم ابلطابع التشاوري، حبيث يتمتع كل شخص طبيعي أو معنوي حبق االستشارة، وهو األمر الذي يسمح للجمهور 

هي أحد الركائز األساسية يف عملية التقييم البيئي ، فاملشاركة الشعبية 5ابلتعرف على املشروع بكامله وتقدمي مالحظاته واقتاحاته
 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 
 طالع ، كما فتح اجملال أيضا  لألشخاص املعنيني لإل6لشؤون البيئيةعملية التحقيق العمومي والذي تعترب آلية لدمقرطة تسيري ا

                                                           
      ،37 رقم املصنفة حلماية البيئة، اجلريدة الرمسية املتضمن ضبط التنظيم املطبق على املؤسسات 31/05/2006املؤرخ يف ، 06/198 رقم املرسوم التنفيذي -1

 .04/06/2006الصادرة بتاريخ 
 .04/06/2001، الصادر بتاريخ 35رقم  يتضمن قانون املناجم، اجلريدة الرمسية 03/06/2001املؤرخ يف  01/10رقم القانون  -2
 .384، ص2003للنشر والتوزيع، وهران )اجلزائر(، ، دار الغرب 1ط ، دليل املنتخب احمللي حلماية البيئةحيي وانس،  -3
 . 145 /07رقم من املرسوم التنفيذي  10املادة  -4
 .16طه طيار، املرجع السابق، ص  - 5
 .07/145من املرسوم التنفيذي رقم  15-10املواد من  - 6
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على دراسة مدى التأثري يف البيئة من خالل إرسال طلباهتم احملتملة لفحص الدراسة إىل الوايل املختص إقليميا، والذي يقوم 
يوما من أجل إبداء رأيه  15مدة ابستدعاء  الشخص املعين و متكينه من االطالع على الدراسة يف مكان يعينه له ومينحه 

، غري أنه من الناحية العلمية، يشهد هذا اإلجراء عزوف اجلمهور وكذلك اجلمعيات نظرا لغياب الوعي البيئي، ويف 1ومالحظاته
 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 
 . 2على طبيعة القائمني على مصلحة اإلعالم واألرشيف وطبيعة مفوض التحقيق يف التحقيق العمومي

 ا بعدة مراحل:  إعدادهيف لبيئة ااسة  مدى التأثري على متر در مراحل إعداد دراسة  مدى التأثري على البيئة:   -2
ن طرف مملعتمدة اسات ابداية يقوم صاحب املشروع ابلتقرب من مكاتب الدر مرحلة واإلعداد والدراسة:  1-2

األمر  وهذا إذا تعلق ة،لى البيئعوقعة الوزير املكلف ابلبيئة من أجل إعداد دراسة التأثري على أساس حجم املشروع واآلاثر املت
 ال تطبيق وحمتوى وكيفيات املصادقةاملتعلق بتحديد جم 145 /07ابملشاريع احملددة يف امللحق األول من املرسوم التنفيذي رقم 

راسة الواثئق توى الدحمتضمن يعلى دراسة وموجز التأثري على البيئة، وتكون الدراسة على نفقة صاحب املشروع ويشتط أن 
 ول:واليت تتمحور ح 145 /07من املرسوم التنفيذي رقم 06يف املادة  القانونية املنصوص عليها

 .التعريف بصاحب املشروع وإظهار خربة يف اجملال مع التعريف مبكتب الدراسات 
 احملتمل  لفضاءات البيئيةطبيعية وارد الالوصف الدقيق للحالة البيئية للمنطقة املزمع إنشاء املشروع فيها، السيما املوا

 ملشروع مع حتديدها حتديدا دقيقا.أتثرها اب
  ر الناجتة عنها ير األضراع تقدمالوصف الدقيق ملراحل املشروع خاصة مرحلة البناء، االستغالل وما بعد االستغالل

هلذه  يمة املاليةقمع حتديد ال يضها،السيما الرواسب واالنبعااثت، ووصف التدابري املزمع اختاذها للقضاء عليها أو تعو 
 التدابري. 

  ط للمشروعملتوسقعة املباشرة وغري املباشرة على املدى القصري واتقييم التأثريات البيئية املتو. 
 خفيف أو التعويضابري التج لتدكما يشتط أن تشمل الدراسة إضافة إىل خمطط تسيري البيئة الذي يعترب مبثابة برانم

 سة التأثريدرام املنفذة من قبل صاحب املشروع، أي وثيقة أو عمل أو معلومة تقدمها مكاتب الدراسات لتدعي
، والذي يكلف املصاحل املعنية 3بعد إعداد دراسة التأثري يقوم صاحب املشروع إبيداعها لدى الوايل املختص عشرة نسخ 

  ابلبيئة املختصة إقليميا بفحص دراسة التأثري وميكن هلذه األخرية أن تطلب من صاحب املشروع معلومات أو دراسات تكميلية،
  4حد.و هذا يف ظرف  شهر وا

يتم يف هذه املرحلة استشارة اجلمهور ومعرفة رأيه يف دراسة مدى التأثري على البيئة، فبعد  : مرحلة التحقيق 1-2
الفحص األويل يتم قبول الدراسة مبدئيا حيث يقوم الوايل إبصدار قرار إداري يعلن من خالله عن فتح حتقيق عمومي ويتم إعالم 

                                                           
 .07/145من املرسوم التنفيذي رقم  1املادة  - 1
، 2004،(اجلزائر) ، دار الغرب لنشر و التوزيع، وهران: دور اجلمعيات و املنظمات غري احلكومية و النقاابت محاية البيئةاجملتمع املدين و حيي وانس،  - 2

 .92ص
 . 145 /07من املرسوم التنفيذي رقم  07املادة  -3
 .07/145من املرسوم التنفيذي رقم  08املادة  -4
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ر الوالية والبلدايت املعنية ويف أماكن موقع املشروع وكذلك عن طريق النشر يف يوميتني اجلمهور عن طريق تعليق القرار يف مق
 .1وطنيتني، كما يتم فتح سجل خاص مرقم ومؤشر عليه جلمع اآلراء

  طالع على دراسةين من اإلاملع ترسل الطلبات احملتملة لفحص دراسة أو موجز التأثري إىل الوايل والذي مُيكن الشخص
 يوما. 15له إلدالء مالحظاته واقتاحاته وهذا يف أجل  ينهالتأثري يف مكان يعأو موجز 

يقوم الوايل بتعيني حمافظ حمقق، يعمل أيضا على إجراء كافة التحقيقات ومجع املعلومات  ولتنفيذ هذه اإلجراءات،
     2التكميلية اليت هتدف إىل توضيح اآلاثر البيئية للمشروع.

    عند هناية مهامه حمضرا حيتوي على تفاصيل حتقيقاته واملعلومات التكميلية اليت جيمعها ويرسلهاحيدد احملافظ احملقق 
 .  3إىل الوايل

تضاء استنتاجات عند االقها، و وكمرحلة أخرية من التحقيق العمومي، حيرر الوايل نسخة من خمتلف اآلراء احملصل علي
ل تعمل عبارة " آجا، حيث اسملشرعامذكرة جوابية وهذا خالل مدة مل حيددها  احملافظ احملقق، كما يدعو صاحب املشروع لتقدمي

 يل.معقولة " وهي عبارة غري دقيقة توحي أبن حتديد هذه املدة مرهون ابلسلطة التقديرية للوا
عند هناية التحقيق العمومي، يتم إرسال ملف الدراسة مرفوقا آبراء املصاحل التقنية ونتائج  مرحلة املصادقة: 2-3

حمضر احملقق واملذكرة اجلوابية لصاحب املشروع إىل الوزير املكلف ابلبيئة وإىل املكلف ابلبيئة  التحقيق العمومي ابإلضافة إىل
ستعانة بكل خربة مع إمكانية االتصال ابلقطاعات ار فتح املشرع  اجملال لإلاملختصة إقليميا ابلنسبة ملوجز التأثري، ويف هذا اإلط

 .4الوزارية املعنية، على أن ال تتجاوز مدة الدراسة أبربعة أشهر ابتداءا من اتريخ إقفال التحقيق العمومي
إقليميا والذي يقوم إببالغه إىل صاحب يقوم الوزير املكلف ابلبيئة إبرسال قرار املوافقة أو الرفض مع التربير إىل الوايل املختص 

 .5املشروع، بينما يكون الرد على موجز التأثري من اختصاص الوايل
وقد مكن املشرع صاحب املشروع من الطعن اإلداري دون اإلخالل ابلطعن القضائي ضد القرار القاضي برفض الدراسة 

املعلومات التكميلية اليت تسمح إبجراء دراسة أو موجز أتثري  أو موجز التأثري، حيث يرفق هذا التظلم مبجموعة التربيرات أو
 . 6جديدة

 : دور دراسة مدى التأثري على البيئة يف الوقاية من خماطر التعمري:اثنيا
   نية   دراسة مدى التأثري على البيئة أداة أساسية يف املخططات والرخص العمرا  -1
تلعب املخططات العمرانية دورا ابرزا :  يف املخططات العمرانية  دراسة مدى التأثري على البيئة أداة أساسية  1-1

يف محاية البيئية من خالل حتقيق تنمية عمرانية تتوافق مع متطلبات محاية البيئة، وهذا إبجياد نوع من التوازن بني خمتلف مشاريع 
عة من الدراسات التقنية أمهها دراسة مدى التأثري وخطط التنمية وبني محاية البيئة و احملافظة عليها، وهي تعتمد يف ذلك على جممو 

العمرانية على ضمان االستخدام  حيث تعمل املخططات على البيئة، نظرا ملا متثله هذه األخرية من مصدر للمعلومات البيئية،
وزايدة املساحات اخلضراء واحلفاظ على اآلاثر والتاث العمراين، كما تضمن إقامة مشاريع صناعية أبقل تكلفة  السليم لألراضي،

                                                           
 .07/145من املرسوم التنفيذي  رقم  105املادة  -1
 .07/145من املرسوم التنفيذي رقم   13املادة  -2
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 . 145 /07من املرسوم التنفيذي  رقم 18املادة  -5
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على جمموعة  ي يف ذلك ترتكزـــــــــــاء املباين واملساكن وفقا الشتاطات العمارة اخلضراء وغريها من املشاريع العمرانية، وهــــــــــــــــــوإنش
 يت تتوقع حدوثها يف املستقبل، واليت تعتمد يف بنائها وبشكل أساسي على الدراسات البيئية.االفتاضات ال

فالتخطيط العمراين أوالتخطيط البيئي عامة يستخدم دراسة التأثري البيئي لتحقيق أهدافه أين تتم دراسة وحتليل املشاريع 
ة، وذلك هبدف التنبؤ مبكرا ابلعواقب البيئية احملتملة على إنشائها املقتحة اليت تؤثر إقامتها أو ممارسة نشاطها على سالمة البيئ

، وبذلك تساهم هذه الدراسة يف حتسني عملية التخطيط من خالل توضيح الرؤى اآلنية 1ومن مثة التخطيط لتجنب تلك العواقب
املالئمة والبدائل املناسبة لتفادي اآلاثر  واملستقبلية بكل اآلاثر السلبية واإلجيابية مبا ميكن أصحاب القرار من اختاذ اإلجراءات

، واألبعد من ذلك أهنا تساهم يف تنظيم التوسع العمراين، ويربز هذا الدور بشكل 2الضارة خاصة يف مرحلة إعداد وتنمية املشاريع
ة اليت هائحها الكريرو و واضح يف فصل املناطق السكنية قدر اإلمكان عن املناطق الصناعية لتقليل ضوضاء الصناعة أو دخاهنا أ

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 

، كما تعترب الرؤية املستقبلية أحد الركائز األساسية اليت تقوم عليها هذه الدراسات وختص هذه الرؤية النمو السكاين 3ئيةأو ما
وابلتايل النمو العمراين وما ينجر عنه من استهالك للموارد الطبيعية، واهلدف من هذه الرؤية هو التنبؤ مبا سوف حيدث يف العالقة 

اإلنسان تفاداي ألية مردودات بيئية ضارة قد حتدث مستقبال وهذا من خالل املبادرة بتحديد اإلجراءات بني البيئة والتنمية و 
 .4واآلليات اليت تعمل على تصويب اجتاهات النمو السكاين والعمراين يف املسار البيئي السليم

جراء جلزائري ضرورة إا عاملشر اشتط  دراسة التأثري على البيئة أداة لتفعيل الدور البيئي للرخص العمرانية : 2-1
باشر فورا والحقا مثري مباشر وغري أتهلا من  ا ملادراسة مدى التأثري على البيئة قبل القيام مبشاريع التنمية وأعمال البناء والتهيئة نظر 
 ها.على البيئة، وهذا لضمان سالمتها بيئيا وحتّمل أاثرها واختاذ التدابري الالزمة ملواجهت

لبناء ئة والتعمري، منح رخصيت ا، حيدد القواعد العامة للتهي175 /91رقممن املرسوم التنفيذي  05ادة وقد قيدت امل 
أو حجمها  عل موضعها ومآهلااليت بف هيئاتوالتجزئة بضرورة إجراء دراسة مدى التأثري على البيئة إذا تعلق األمر ابلبناءات أو الت

حيدد   176 /91 رقم رسوم التنفيذيمن امل 09واملادة  35كما اشتطت أيضا املادة من طبيعتها أن تكون عواقب ضارة ابلبيئة،  
عدل م وتسليم ذلك، املخصة اهلدقة ور كيفيات حتضري شهادة التعمري ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة املطاب

أعمال جلميع األشغال و  ابلنسبة لبيئةدى التأثري على اواملتمم ضرورة إرفاق طلب احلصول على رخصة البناء أو التجزئة بدراسة م
 التهيئة اليت ميكن أن تلحق ضررا مباشرا أو غري مباشر ابلبيئة. 

املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة على ضرورة  10 /03رقم من القانون  15ويف نفس السياق نصت املادة 
ز التأثري حسب احلالة ابلنسبة ملشاريع التنمية وكل أعمال وبرامج البناء والتهيئة اليت تؤثر اخلضوع املسبق لدراسة التأثري أو موج

بصفة مباشرة أو غري مباشرة، فورا أو الحقا خاصة على املوارد واألوساط والفضاءات الطبيعية والتوازانت االيكولوجية وكذلك 
الذي حيدد جمال تطبيق وحمتوى وكيفيات  145 /07 رقم م التنفيذيمن املرسو  21وتطبيقا لذلك منعت املادة  اإلطار املعيشي،

املصادقة على دراسة وموجز التأثري على البيئة، صاحب املشروع اخلاضع لدراسة التأثري أو موجز التأثري من املشروع يف أعمال البناء 
الوسائل القانونية اليت من خالهلا ميكن تفعيل دور رخصة إال بعد املوافقة على الدراسة، وهبذا تعترب دراسة التأثري على البيئة من أهم 

                                                           
 . 149سابق، ص الجع ر املحسونة عبد الغاين،  -1
  .147، 146ص املرجع نفسه، ص -2
 . 119 ، ص2000، منشأة املعارف، اإلسكندرية )مصر(، 3ط ، قضااي بيئية معاصرةزين الدين عبد املقصود،  -3
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البناء يف محاية البيئة، فهي أسلوب علمي وقائي يستخدم كأداة لتقييم مجيع مشاريع التنمية وأعمال البناء والتهيئة اليت قد تؤثر 
 . 1شأن هذه املشاريع واألعمالبصفة مباشرة أو غري مباشرة فورا أو الحقا على البيئة حىت ميكن اختاذ القرار املناسب ب

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 

حدهتا وأتكيد اآلاثر اإلجيابية واملفيدة، وهي عملية مستمرة ومتغرية يف أبعادها وتوجهاهتا تبعا للتغريات اليت  أو التخفيف من
حتدث يف طبيعة العالقة بني مشاريع التنمية والبيئة، نتيجة ملا حيدث من تطور علمي إضافة إىل إفرازات التوسع العمراين السريع 

هذا املنطلق تصبح دراسة مدى التأثري يف البيئة عملية متابعة بيئية مستمرة ومتواصلة، فضال عن كوهنا واملطرد وتداعياته البيئية، ومن 
عملية توجيهية أتمينية عالجية رقابية، تدعم متخذ القرار ابلنصيحة والتوصيات الالزمة اليت متكنه يف النهاية من اختاذ القرار 

 .2السليم
للبيئة  حلماية الوقائيةاة يف جتسيد لتفعيل دور دراسة التأثري على البيئ :ى البيئةتفعيل دور دراسة مدى التأثري عل -2

 ر.ة، ورقابة اجلمهو القضائي لرقابةالرقابة اإلدراية، ا من خماطر التعمري، يتطلب األمر إخضاعها للرقابة، مبختلف أنواعها،
لى كيفيات املصادقة ع  ق وحمتوى واحملدد جملال تطبي 145 /07 رقم طبقا للمرسوم التنفيذي : الرقابة اإلدارية 1-2

 دراسة وموجز التأثري على البيئة تتجسد هذه الرقابة يف:
 يربز الدور الرقايب للوايل من خالل النقاط التالية:الوايل:  1-1-2

ا واليت ميكنها ألويل هلالفحص ا بعد إيداع ملف دراسة التأثري يكلف الوايل املصاحل املختصة إقليميا إبجراء   -
 طلب معلومات أو دراسات تكميلية هلذا الغرض. 

افة التدابري كع اختاذ  مومي معبعد القبول املبدئي للدراسة، يعلن الوايل مبوجب قرار إداري عن فتح حتقيق    -
 لتعليقه ونشره، كما يتم فتح سجل خاص بتدوين أراء اجلمهور.

سة ع على الدراىل اإلطالإملعين ترسل الطلبات احملتملة لفحص دراسة التأثري إىل الوايل، والذي يدعو الشخص ا  -
 يوما يف مكان يعينه الوايل. 15إلبداء رأيه ومالحظاته يف ظرف 

لتحقيقات ومجع اا إجراء ا فيهمبيكلف ابلسهر على تنفيذ إجراءات التحقيق العمومي  احمقق ايعني الوايل حمافظ  -
ما ىل الوايل كرسله إحمضر ي رة وحير املعلومات التكميلية الرامية إىل توضيح العواقب احملتملة للمشروع على البيئ

 يطلب هذا األخري من صاحب املشروع تقدمي مذكرة جوابية. 
لتحقيق العمومي اونتائج  لتقنيةايقوم الوايل عند هناية التحقيق العمومي إبرسال ملف الدراسة، آراء املصاحل   -

 املصادقة عليها.و  دراستهاللبيئة مرفقا مبحضر احملافظ واملذكرة اجلوابية لصاحب املشروع إىل الوزير املكلف اب
ل فحصه سة التأثريمن خاله على درابتة رقاميارس وزير التهيئة العمرانية والبيئية واملدين ر املكلف ابلبيئة:وزيال  2-1-2

ن الدراسة  لقبول إذا ثبت أرد إما ابا ابلق العمومي، ويكون الوزير ملزميمث مصادقته عليها خالل أربعة أشهر من اتريخ إقفال التحق
ريق احب املشروع عن طصزير إىل د الو ر يتم تبليغ ، توفية للشروط القانونية، أو ابلرفض مع التعليل يف احلالة العكسيةكاملة ومس

مح لتكميلية اليت تساعلومات ت واملالوايل، والذي له حق الطعن اإلداري يف القرار القاضي ابلرفض، على أن يقدم كل التربيرا
 إبجراء دراسة جديدة.
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علق األمر تمللف، خاصة إذا ابدراسة  ملكلفةفعالية الرقابة اإلدارية مرهونة مبدى توفر وكفاءة اهليئات التقنية اواملالحظ أن 
ن التطرق لشروط الشكلية دو مراقب ل حظ أوابملشاريع الكربى، ومع حداثة املفهوم البيئي يف اجلزائر، قد جيعل من اإلدارة جمرد مال

 للموضوع.
إن ارتباط عملية التقييم البيئي بفكرة التخيص الذي يتصل ابلنشاط اإلداري ابعتباره قرارا  :الرقابة القضائية  2-2

اله ـــــــــــــــــاضي عند إعمــــــإداراي جيعل من مسألة الرقابة القضائية على عملية التقييم البيئي تعود الختصاص القضاء اإلداري، فالق
إداراي أما الثانية فهي ضرورة  اازنة بني مصلحتني األوىل ضرورة إعمال التخيص ابعتباره قرار يف هذه العملية حياول املو   لرقابته

يف تطوير فعالية دراسة مدى  اكبري   ا، فالقضاء اإلداري يلعب دور 1إيقاف الضرر الذي سوف يلحق ابلبيئة بسبب هذا التخيص
تعرضه لقرار التخيص فهو ميارس رقابته على هذه القرارات من  التأثري من خالل تويل القاضي اإلداري فحص حمتوى الدراسة عند

خالل صورتني األوىل تتمثل يف رقابته على جدية ودقة دراسة التقييم البيئي أما الثانية فتتمثل يف رقابته على مدى احتام اإلدارة 
هار وهذا يرجع إىل الطبيعة القانونية لدراسة للشروط اإلجرائية والشكلية املتعلقة مبنح التخيص كالتحقيق العمومي وإجراء اإلش

ال تشكل تصرفا إداراي حمضا إمنا ينصرف الطعن القضائي إىل قرار التخيص الذي بُنيت عليه الدراسة غري     مدى التأثري اليت 
 .2املستوفية للشروط التقنية أو القانونية

ورغم أمهية هذه الرقابة يف تفعيل دور دراسة التأثري البيئي ومحاية البيئة بشكل عام إال أهنا ال تتأتى إال بوجود عمل  
ا يفتقده اجملتمع املدين البيئي ـــــــــــــــــــهو م ، و3مجعوي أو فردي ذو خربة عالية متكنه من قراءة وفهم الدراسة والوقوف على نقائصها

 ر، بل أن حداثة تعميم دراسة التأثري البيئي وعدم إاثرة نزاعات حوهلا يفقد الرقابة القضائية فعاليتها.يف اجلزائ
، رب وسيلة وقائيةفنية تعتلناحية الان دراسة التأثري البيئي هي عملية فنية وإجراء إداري، فمن أب وهبذا ميكن القول   

ر املباشرة بيئة من كل اآلاثقائية للة الو فكري قبل العمل، وهي بذلك توفر احلمايعلمية، توجيهية، تنبؤية انبعة من فكرة ضرورة الت
شاريع، كما اسها التخيص للمى على أسعطيُ  وغري املباشرة للمشاريع العمرانية، أما من الناحية اإلدارية فإهنا تعترب وثيقة أساسية

 ة عامة.   ملدين البيئي بصفااجملتمع و مهور ن خالهلا ضمان مشاركة اجلأهنا وسيلة هامة لالستعمال يف عملية صنع القرار البيئي يتم م
هلا كية ميارس من خالطية التشار ى التأثري على البيئة وسيلة إلرساء أسس الدميقراتعترب دراسة مدرقابة اجلمهور:  2-3

رب اجلمهور و إمنا يعت ةإلدار صر على ا يقتالعليها املواطن حقه يف تسيري الشؤون البيئية، كما تكرس فكرة أن محاية البيئة واحملافظة 
 فاعل أساسي يف تدعيم عملية اختاذ القرار يف اجملال البيئي.

ة أضرار اذها ملواجهة أيزمع اختري املفمن خالل هذه الوسيلة إعالم اجلمهور ينوع املشروع وآاثره السلبية والطرق والتداب
 يئة.ركة يف محاية البرة املشام بضرو احلس املدين لدى املواطنني كما يساهم يف حتسيسهتنجم عنه، وهذا من شأنه أن يرفع مستوى 

أداة ملمارسة اجلمهور حقه يف املشاركة،  145 /07 رقم ويعترب التحقيق العمومي املنصوص عليه يف املرسوم التنفيذي
كن لكل شخص طبيعي أو معنوي يهمه األمر حيث يسمح ابلتعرف على املشروع بكامله وتقدمي مالحظاته واقتاحاته. كما مي

يف مكان حيدده الوايل إلبداء رأيه  ايوم 15اإلطالع على دراسة مدى التأثري بناءا على طلب يقدمه للوايل خالل مدة 
للبيئة، ومن ومالحظاته. وهذا يفتح اجملال للجمعيات البيئية واجملتمع املدين البيئي بصفة عامة من املشاركة، مما حيقق محاية فعالة 

أجل إجناح دورها وجب عليها أن تلعب دور جلان اخلربة أو اخلربة املضادة ألن مناقشة دراسة مدى التأثري على البيئة تتطلب خرباء 

                                                           
 . 150سابق، ص الرجع املحسونة عبد الغاين،  -1
 . 181، املرجع السابق، صاآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائرحيي وانس،  -2
 . 182املرجع نفسه، ص -3



104 
 

 ، واجلدير ابلذكر أن اآلراء املتحصل عليها من اجلمهور 1وخمتصني من أجل إعداد تقرير خربة أو خربة مضادة ملا جاء يف الدراسة
تع أبي أثر قانوين فهي غري ملزمة لإلدارة، وهبذا يبقى التحقيق العمومي جمرد رأي عمومي وأن العالقة واحلوار احلقيقي يتم ال تتم

بني احملافظ احملقق واإلدارة العمومية، ألنه هو الذي يقوم بتقييم مالحظات وآراء اجلمهور وهو الذي يبدي رأيه النهائي الذي ترتكز 
 عليه اإلدارة.
راء د أغلبية اآلو ويف حالة وج مهور،إلزام احملافظ احملقق ابقتاحات اجل يتطلب األمرأجل دمقرطة التحقيق العمومي  ومن 

                           .مهورلعام للجيار ااحملافظ أن ال خيرج عن االخت ليهاملعرب عنها معارضة للمشروع املقرر إجنازه فإنه جيب ع
 املطلب الثاين: وقاية البيئة من خماطر التعمري يف إطار اجملتمع املدين 

أقر املشرع  تج عنه من أضرارننية وما لعمرانظرا للتزايد املفرط واالنتشار السريع لظاهرة التلوث البيئي الناتج عن األنشطة ا
ختاذ التدابري ماية الوقائية ابسيد احلالل جتخفظة عليها من اجلزائري بدور اجملتمع املدين كفاعل أساسي يساهم يف محاية البيئة واحملا

ا مما يتطلب ل البيئية مبفردهابملشاك لتكفلاالالزمة ملنع وقوع الضرر البيئي، حيث يصعب على السلطات اإلدارية املركزية أو احمللية 
بيئة إىل ل عملية محاية اليف تفعي ن دوراألخري ماألمر أن يكون هناك توافق وانسجام يف مهامها مع اجملتمع املدين نظرا ملا هلذا 

 جانب تدخل السلطات اإلدارية.
ا يتم للجمعيات لذ اري كب  اتماموىل اه، يتضح أن املشرع اجلزائري أابلتعمريمن خالل استقراء النصوص القانونية املرتبطة 

يد هذا الدور نية املكرسة لتجسل القانو لوسائاية مع إبراز اقتصار دراسة دور اجملتمع املدين يف وقاية البيئة على دور اجلمعيات البيئ
 الفرع الثاين.توضيح املعوقات اليت حتول دون حتقيق ذلك يف و  الفرع األولمن خالل 

 الفرع األول: دور اجلمعيات البيئية يف وقاية البيئة من خماطر التعمري
، لسلطات العموميةب تدخل اىل جانإالبيئة من خماطر التعمري تعترب اجلمعيات البيئية أهم الشركاء الفاعلني يف وقاية 

         لبعد البيئي إدماج ا ن خاللموبعبارة أدق  ،ة القرارات البيئيةغايويربز كذا الدور بشكل واضح من خالل املشاركة يف ص
ا ل حتديد تعريف هلية من خالالبيئ وقبل التطرق إىل هذا الدور، يتطلب األمر حتديد مفهوم للجمعيات، يف القرارات العمرانية
 وإجراءات أتسيسها.

 :القرارات البيئية يف اجملال العمراينيف صنع  اجلمعيات البيئية مشاركة أوال:
 رقم للقواعد العامة املنصوص عليها يف القانون تبقىمل حيدد املشرع اجلزائري إطار قانوين خاص ابجلمعيات البيئية وإمنا  

، حيث عرف هذا 2املتعلق ابجلمعيات، الذي يشكل اإلطار القانوين العام لكل اجلمعيات بغض النظر عن نشاطها 12/06
أو معنويني على أساس تعاقدي ملدة حمددة أو غري حمددة، ويشتك هؤالء  "جتمع أشخاص طبيعيني/ أبهنا اجلمعيات األخري

رض غري مريح من أجل ترقية األنشطة وتشجيعها، السيما يف اجملال املهين األشخاص يف تسخري معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغ
وسع من نشاط أنه التعريف ما مييز هذا  ،3واالجتماعي والعلمي والديين والتبوي والثقايف والرايضي والبيئي واخلريي واإلنساين"

 اجلمعية ليشمل احملافظة على البيئة، وتعترب أول إشارة صرحية إىل هذه األخرية .  
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يعترب مفهوم املشاركة من املفاهيم القدمية اليت  مت تناوهلا من خالل أفكار الفالسفة و السياسيني، حيث تعين توفري 
الفرص للمواطنني لكي يعربوا عن آرائهم أو يصوتوا أو يشجعوا الفرص ألخذ دور يف النظام الدميقراطي للدولة من خالله تتاح 

   .1اجتاها سياسيا معينا، أو حيشدوا قواهم حول قضااي سياسية خاصة هبم
فمسألة املشاركة اجملتمعية ظاهرة عاملية قدمية وحديثة وهي تعين املسامهة االجيابية يف إدارة األمور املتعلقة بشؤون احلكم 

املسامهة تكون حمدودة يف أطر رمسية وغري رمسية ، ومدى قدرهتا على حتديد أمناط وأشكال ومستوايت مشاركتهم، واجملتمع، وهذه 
وابلتايل من الضروري التعرف على املتغريات احملددة لنشاط القوى االجتماعية، حيث تؤدي منظمات اجملتمع املدين دورا مهما فيما 

فاملشاركة عملية يؤدي من خالهلا الفرد واجملتمع املدين دورا مهما يف احلياة  ،2ءلةيتعلق جبعل اجلهاز احلكومي عرضة للمسا
 االجتماعية والسياسية واالقتصادية والبيئية، تتيح له فرصة اإلسهام يف وضع األهداف البيئية واقتاح أفضل الوسائل لتحقيقها. 

الذي يعترب وثيق الصلة ابحلق يف ، حلق يف املشاركةولتجسيد هذه املشاركة تطلب األمر االعتاف للمجتمع املدين اب
بدأ م، حيث كرس املشرع اجلزائري احلصول على املعلومات واحلق يف الوصول إىل العدالة يف نطاق ما يعرف ابحلقوق اإلجرائية

 . 03/103 رقم املشاركة واإلعالم من خالل القانون
متوازنة، فإذا كانت ممارسة احلق يف املشاركة يتم أثناء صياغة القرار البيئي، ما مييز هذه احلقوق انه يتم تنفيذها بصفة غري 

 يتم بعد تنفيذه .4فإن احلق يف اللجوء إىل العدالة
ائي يربز  أن الدور الوقفيذه، إالند تنفرغم أن الدور البيئي للمجتمع املدين ال يظهر فقط عند إعداد القرار وإمنا أيضا ع

 كل ال العمران تعتربي، ففي جمزائر ر البيئي، وهذا عن طريق الوسائل القانونية املكرسة يف التشريع اجلأكثر عند صياغة القرا
 بيئي.لقرار الاغة ااالستشارة والتحقيق العمومي وسائل قانونية لتمكني اجلمعيات البيئية من املشاركة يف صي

، والذي مبوجبه منح احلق لكل شخص 03/10رقم   القانوناجلزائري ملبدأ املشاركة واإلعالم يف وانطالقا من إقرار املشرع
فإن الدور  قد تضر ابلبيئة، نية اليتلعمرايف احلصول على املعلومات البيئية وأيضا املسامهة يف إدماج البعد البيئي يف القرارات ا

لى املعلومات عمها : احلصول رتكز على عنصرين أساسيني متابطني ي -راسةوهو حمل الد -الوقائي البيئي للمجتمع املدين 
 .لثايناواملشاركة يف صياغة القرار اإلداري العمراين، حيث ميثل العنصر األول شرط مسبق للعنصر 

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

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 

                                                           
 .69 ص، 2007، دار الوفاء لطباعة والنشر، االسكندرية،1، ط املشاركة االجتماعية و السياسية للمرأة يف العامل الثالثحممد السيد فهمي،  -1
، 18،2014العدد  ،(اجلزائر )، جملة علمية حمكمة، جامعة سطيف جملة العلوم االجتماعية"دور اجملتمع املدين يف تفعيل املشاركة اجملتمعية"  روز زرارقة،ـــــــيـــــف -2

 .24ص
 املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة. 03/10من القانون  08ف 03املادة  -3
يدة ، ويف هذا اإلطار اعتف املشرع اجلزائري للجمعيات البيئية حبقها يف رفع دعوى قضائية أو التأسيس كطرف مدين يف حالة اإلضرار ابلبيئة الطبيعية أو املش -4

ــاملتعلق ابلتهيئة والتعمري احلق لكل مجع 90/29من قانون  74منحت املادة   محاية البيئة  وهنا األساسي هدفة استوفت الشروط القانونية و يتضمن قانـيـ
رضائية أو عن طريق القضاء، سواءا تعلق األمر خبطأ انتج عن طرف مدين آخر أو  وحتسني اإلطار املعيشي التدخل للمطالبة حبقوق الطرف املدين املتضرر بطريقة

عية مؤسسة قانوان واليت تبادر وفق قانوهنا األساسي حبماية ميكن لكل مج" على أنه 03/03من القانون  41 ويف نفس السياق تنص املادة من طرف اإلدارة؛
 "البيئة والعمران واملعامل الثقافية والسياحية أن تؤسس نفسها طرفا مدنيا فيما خيص خمالفات أحكام هذا القانون
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، وهو بذلك ضمانة أساسية ملمارسة حق اإلنسان يف البيئة، حيث ارتبط ارتباطا وثيقا ابإلقرار املتنامي هلذه 1ملسائل البيئيةاب
األخرية يف ظل القوانني الداخلية للدول، ابعتباره أحد احلقوق اجلديدة، واليت متثل على حد قول بعض الفقهاء اجليل الثالث، كما 

 عيل حق املشاركة.يعترب أيضا ضمانة لتف
من خالل املبدأ العاشر، الذي ربط من خالله بني مشاركة اجلمهور وضرورة حصوله على  أكده إعالن ريو وهذا ما

 .2املعلومات ومتكينه من الوصول إىل العدالة
رورة ص على ضيئية، ونت البكما أكد ضمنا على أن مفهوم املشاركة الفعلية يرتبط ابحلق يف احلصول على املعلوما

لك العامة مبا يف ذ السلطات فظ هباعلى املعلومات املتصلة ابلبيئة والتنمية، واليت حتت حصول األفراد واجلمعيات واملنظمات
 دابري محاية البيئة.ومات املتعلقة بت، واملعللبيئةااملعلومات املتصلة ابملنتجات واألنشطة اليت هلا أو حيتمل أن يكون هلا أتثري كبري على 

تكمن أمهية احلق يف احلصول على املعلومات البيئية كشرط مسبق لتفعيل املشاركة يف صياغة القرارات البيئية يف أن حيث 
يشارك فيها قدرا من املعرفة واملعلومات ابملوضوع حمل القرار املراد اختاذه، ووفق هذا الفهم،  أو عملية صنع القرار تقتضي ممن توالها

ملعلومات يقتضي توافر هذه املعلومات فعال من مصادرها وواجب اجلهات اليت حتتفظ هبا أن تسمح فإن احلق يف احلصول على ا
إباتحتها بناءا على طلب املهتمني أو توفري ها الطالع اجلمهور وفق آليات تتيح لألفراد فرضية االطالع على هذه املعلومات 

 3قرار أو املشاركة يف ذلك.وحتليلها هبدف االستفادة منها واستخدامها يف عملية صنع ال
لحق إلطار القانوين لوفري اتحاول املشرع اجلزائري اإلطار القانوين للحق يف احلصول على املعلومات البيئية:  1-2

ملتعلق حبماية البيئة يف ا 03/10 رقم نيف احلصول على املعلومات البيئية من خالل تكريسه للحق يف اإلعالم البيئي مبوجب القانو 
قواعد العامة اليت لعام يف تطبيق القانوين اار الإطار التنمية املستدامة، الذي يعترب اإلطار القانوين اخلاص هلذا احلق، إضافة إىل اإلط

 .تتعلق ابحلق يف اإلعالم
 03/10 رقم القانون يشكل: 03/10رقماحلق يف احلصول على املعلومات البيئية يف ظل القانون  1-2-1

اإلطار القانوين اخلاص للحق يف اإلعالم البيئي كونه يهدف إىل تدعيم اإلعالم وحتسيس اجلمهور وضمان مشاركته إىل جانب 
اليت  واملشاركة، الذي يعترب من املبادئ األساسية خمتلف املتدخلني يف تدابري محاية البيئة، وهو يف ذلك يرتكز على مبدأ اإلعالم

 .4عليها هذا القانون والذي مبقتضاه حيق لكل شخص أن يكون على علم حبالة البيئة يرتكز
ويف هذا اإلطار مكن املشرع اجلزائري كل شخص طبيعي أو معنوي من متابعة كل ما حييط به على املستوى البيئي،  

 03/10من القانون  07وهذا من خالل تكريسه للحق يف اإلعالم البيئي كحق عام وأيضا كحق خاص، فبناءا على نص املادة 
مت تكريس احلق العام يف اإلعالم البيئي حيث حيق لكل شخص طبيعي أو معنوي  املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة

 5تقدمي طلب للهيئات املعنية من أجل احلصول على املعلومات البيئية، وابملقابل على اهليئات اإلدارية املعنية متكينه من هذا احلق
رتبط حبالة البيئة وأيضا بكل التدابري واإلجراءات وميكن أن تتعلق هذه املعلومات جبميع املعطيات املتوفرة يف أي شكل ي

 نيــــــــــوالتنظيمات املتخذة لضمان محاية البيئة.كما كرس أيضا احلق يف اإلعالم البيئي كحق خاص، حبيث مكن األشخاص الطبيعي
ر البيئية اليت ميكنها أن تؤثر بصفة أواملعنويني من تبليغ السلطات احمللية أو السلطات املكلفة ابلبيئة بكل معلومة تتعلق ابلعناص

                                                           
 )A/ HRC/ 19/34) . رمز 5ص ،2011والبيئة، دراسة حتليلية حول العالقة بني حقوق اإلنسان ، مم املتحدة السامية حلقوقتقرير مفوضية األ -1
 .17سابق ، صالرجع املإعالن ريو بشأن البيئة والتنمية ، التطبيق والتنفيذ،  -2
 . 82سابق، صالرجع امل ، القانون البيئي ،هياجنة عبد الناصر زايد -3
 .03/10رقم من القانون  08ف  03املادة  -4
 كيفيات إبالغ هذه املعلومات و الذي مل يصدر بعد.أحال املشرع إىل التنظيم لتحديد   -5
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، الذين يتعرضون 2، كما أكد على ضرورة توفري املعلومات ابلنسبة للمواطنني1مباشرة أو غري مباشرة على الصحة العمومية
لق لألخطار التكنولوجية أو الطبيعية املتوقعة، حيث فرض على السلطات اإلدارية متكينهم من احلصول على املعلومات اليت تتع

هبذه األخطار وكذا تدابري احلماية اليت ختصهم ، ولتجسيد احلق يف اإلعالم البيئي يهدف املشرع اجلزائري إضافة إىل إنشاء هيئة 
 إىل إقامة نظام شامل يتضمن ما يلي: 3لإلعالم البيئي كأداة لتسيري البيئة

ن اخلاص مع و القانو لعام أللقانون اشبكات مجع املعلومات البيئية التابعة للهيئات أو األشخاص اخلاضعني  -
 حتديد كيفيات تنظيمها وشروط مجع املعلومات.

 إجراءات وكيفيات معاجلة وإثبات صحة املعطيات البيئية. -
ملعلومات اصادية املتضمنة تقاملالية اال قواعد املعطيات حول املعلومات البيئية العامة العلمية التقنية، اإلحصائية،  -

 البيئة الصحيحة.
 يل.كل عناصر املعلومات حول خمتلف اجلوانب البيئية على الصعيدين الوطين و الدو    -
 .4إجراءات التكفل بطلبات احلصول على املعلومات البيئية  -

يث حنونية لتجسيده، يات القااآلل وما جتدر اإلشارة إليه أن املشرع اجلزائري كرس احلق يف اإلعالم البيئي دون توفري
وين ياب اإلطار القانغق يف ظل ا احلالتنظيم الذي مل يصدر بعد، مما يطرح تساؤل حول أمهية االعتاف هبذ أحال يف كل مرة إىل

 الذي ميكن من ممارسته.
عاجلة املرسوم مقبل التطرق إىل كيفية : 88/131رقم  ة يف ظل املرسوماحلصول على املعلومات البيئي 1-2-2

اليت متيزت ملرسوم، و ور هذا ايتطلب األمر اإلشارة إىل الفتة اليت سبقت صدلكيفية احلصول على املعلومات  88/131رقم 
بقا، حيث حتديد األهداف مسلتخطيط و زية اابلتعتيم اإلداري الناتج عن إنفراد السلطة اإلدارية ابلنشر واإلشراف ابعتماد نظام مرك

 يري اإلداري.املشاركة يف التسإلطالع و االم و املواطنني يف اإلعمل تتضمن يف تلك الفتة القوانني املنظمة لإلدارة أحكاما تتعلق حبق 
متصاص حالة االحتقان اليت عرفتها تلك الفتة، مت إدخال مجلة من اإلصالحات اليت تتعلق حبقوق اإلنسان عامة وإل

املادة  الرمسي ملبادئه خاصة، ومت التجسيد  87/06رقمواحلق يف اإلعالم خاصة، كاملصادقة على امليثاق اإلفريقي مبوجب املرسوم 
املنظم للعالقة بني اإلدارة واملواطن تبعها االعتاف الدستوري  88/131تنص على احلق يف اإلعالم إبصدار املرسوم  اليت منه، 09

 .19895سنة 
اهليئات و  اإلطار القانوين ملمارسة احلق و اإلعالم، فبموجبه أصبحت املؤسسات واإلدارات 88/131رقم يعترب املرسوم 

 .6العمومية و أعواهنا ملزم بواجب محاية حرايت املواطن و حقوقه املعتف هبا يف الدستور
وبناءا عليه تلتزم اإلدارة إبطالع املواطنني على التنظيمات والتدابري اليت تسطرها وينبغي أن تستعمل وتطور أي سند 

ري واملذكرات واآلراء اليت تتعلق بعالقتها مع املواطن، إال إذا وردت مناسب للنشر واإلعالم، وأن تنشر ابنتظام التعليمات واملناش

                                                           
 03/10 رقم من القانون 08املادة  -1
يوحي أبن هذا احلق  قلص املشرع اجلزائري من نطاق احلق يف اإلعالم البيئي حول املخاطر الكربى الطبيعية والتكنولوجية حيث استخدم مصطلح " املواطنني" مما -2

األشخاص" يف مجيع  استخدم مصطلح "الذي  03/10رقم يقتصر على األشخاص الذين حيملون اجلنسية اجلزائرية على عكس ما ورد يف مشروع القانون 
 .احلاالت

 .03/10 رقم من القانون 05املادة  -3
 .03/10رقم من القانون  06 املادة -4
 .71 سابق، صالرجع ، املاجملتمع املدين ومحاية البيئةحبي وانس،  - 5
 88/131رقم  من املرسوم  02املادة  - 6
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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 
ن املكان ـــــــــيــــي عــــهين عن طريق االستشارة اجملانية فللمواطن أيضا اإلطالع على الواثئق واملعلومات احملفوظة أو احملمية ابلسر امل

و/أو تسليم نسخ منها على نفقة الطالب وعلى كل مواطن يتم منعه من حق اإلطالع أن يشعر اإلدارة بذلك مبوجب مقرر مبينا 
 .1فيه األسباب

يوجهها املواطنون إليها، وهلذا الغرض البد من كما تلتزم اإلدارة ابلرد على كل الطلبات أو الوسائل أو التظلمات اليت 
 .2إنشاء هياكل على املستويني الوطين واحمللي للتكفل ابلبيئة يف عرائض املواطنني والرد عليها

قد  3ولضمان تطبيق هذه اإلجراءات ألزم املرسوم مجيع املوظفني ابحتام حق اإلطالع حتت طائلة تطبيق عقوابت أتديبية
 . 4تصل إىل حد العزل

رقيبا على  ا أو نشاطاهتيفعاال فترتكز هذه اإلجراءات على فكرة الدميقراطية اإلدارية اليت جتعل من املواطن شريكا 
       ملمارسة احلق 88/131ملرسوم كام اأعماهلا وتصرفاهتا يف مجيع اجملاالت مبا فيها اجملال البيئي، حيث ميكن اإلسناد إىل أح

ء حلق وعدم االكتفاارسة هذا ملما حلصول على املعلومات البيئة من اإلدارة إال أن األمر يتطلب تكريس إطار قانوين خاصيف ا
 الواثئق رية اليت تتجسد يفمة اإلداملعلو ابتطبيق القواعد العامة، وهذا نظرا للطبيعة اخلاصة للمعلومات البيئية وما تتميز به من 

ت صول على املعلوماق يف احل، واحلف يف نطاق تطبيق كل من احلق يف احلصول على املعلومات البيئيةمما جيعل اختال اإلدارية،
 اإلدارية.

          فمن جهة فإن احلق يف احلصول على املعلومات البيئية قد يبدو يف نواح معينة أكثر تعقيدا أو حتديدا من احلق
ركنني أو دعامتني، الدعامة املادية للوثيقة، وهي الوثيقة يف حد  دارية تشتمل علىيف احلصول على الواثئق اإلدارية، ألن الوثيقة اإل

" واملعلومات اليت حتتويها الوثيقة، بينما أن احلق يف احلصول على املعلومات البيئية ال يستوجب support matérielذاهتا "
        اليت تتضمنها الوثيقة أو حىت على موجز أو نبذة ابلضرورة احلصول على الدعامتني معا، وإمنا يقتصر فقط على املعلومات

على  أو مقاطع أو ملخص منها، أو تزود الطالب مبعلومات معينة من الوثيقة اإلدارية، ومن جهة أخرى قد يبدو احلق يف احلصول
ة، ألنه قد يشمل على معطيات املعلومات يف جمال البيئة يف بعض األحيان أكثر إتساعا من احلق يف احلصول على الواثئق اإلداري

    5ليست ابلضرورة واردة يف وثيقة اإلدارية، أي معلومات ال تتضمنها الوثيقة اإلدارية املطلوب احلصول عليها
يف   يةـــــــــئــــــــــــيات البــــــــــــــملعلوماميارس احلق يف احلصول على  لعمراين:ااملعلومات البيئية يف اجملال  احلصول على 1-3

ل اإلجراءات وأيضا من خال فردية،تبليغ القرارات التنظيمية و ال بشكل واسع، ويظهر ذلك جليا من خالل نشر و جمال التعمري
يف صنع      ين ركة اجملتمع املدنية ملشاقانو  ، واليت سيتم دراستهما يف الفرع املوايل كوسيلةةاملتبعة يف التحقيق العمومي واالستشار 

 يئةتعترب أدوات الته يف حني ،لعقاريةخاصة فيما يتعلق ابمللكية ا وسيلة لإلعالم شهادة التعمريلقرارات البيئية، حيث تعترب ا
 والتعمري أدوات لنشر املعلومات البيئية على نطاق واسع.

جمموعة من  تعترب شهادة التعمري تصرف إداري يتعلق ابإلعالم هدفها األساسي توفريشهادة التعمري:  1-3-1
املعلومات واإلجاابت حول التساؤالت اليت يطرحها املعين هبا قبل الشروع يف أشغال التهيئة والتعمري أن يطلب شهادة التعمري من 

                                                           
 88/131رقم  من املرسوم  10املادة  - 1
 88/131 رقم  املرسوممن  34املادة  - 2
 88/131 رقم  من املرسوم 30ملادة  - 3
 88/131رقم  من املرسوم  40ملادة  - 4
، كلية القانون، جامعة جملة الشريعة والقانون " احلق يف احلصول على املعلومات يف جمال البيئة حق من احلقوق األساسية لإلنسان،"ادة، حموسى مصطفى ش - 5

 .192  ، ص2007 /04/، 30العدد  الشارقة،
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أنظمة هتيئة التعمري املطبقة  1البلدية املعنية كوسيلة قانونية لتحديد حقوقه يف البناء  واالرتفاقات اليت ختضع هلا األرض املعنية
كما يقع على عاتق البلدية ضرورة تبليغ املعين هبذه الشهادة خالل املدة   2كات اهلياكل القاعدية العمومية املوجودة أو املتوقعةشب

 القانونية املنصوص عليها وهذا لتمكينه من احلصول على املعلومات اليت قام بطلبها .
اإلجابة على طلب شهادة التعمري حيث منح للمعين حق وما جتدر اإلشارة إليه أن املشرع قد فرض على اإلدارة ضرورة 

على عكس املشرع ، 3التظلم اإلداري وأيضا القضائي يف حالة عدم اقتناعه ابلرد أو يف حالة سكوت اإلدارة خالل اآلجال املطلوبة
يتم تقدمي شهادة تعمري الفرنسي الذي اعترب أنه يف حالة سكوت اإلدارة إزاء طلب شهادة التعمري بعد مرور األجل القانوين 

 .1527/2005من تقنني التعمري الناجتة عن التعليمة رقم  410R-12ضمنية، وهذا تطبيقا لنص املادة 
ليها لرفض رخصة البناء يف حالة ما إذا مت تقدمي طلب إما مييز شهادة التعمري أهنا ال حتدد حقوقا لذا ال ميكن االستناد 

 Philippe فليب انرابي ملدة احملددة قانوان، و يف هذه احلالة  أيمل األستاذ شهرا وهي ا 18للحصول عليها خالل 
Narbey   أن ال يتم تطوير شهادة التعمري الضمنية من الناحية العملية واستخدامها بشكل واسع ألهنا فقدت قيمتها كوسيلة

 .4لإلعالم
ة أو بلدي، ليم املعينلراهنة لإلقاتوضيح البيئة  لتعمري علىاتعمل أدوات التهيئة و هيئة والتعمري: أدوات الت  1-3-2

      ل نشاط العمراين وكن بني اللتواز جمموع بلدايت، وأيضا الوضعية املستقبلية ابعتبارها قواعد ضرورية كما تعمل على حتقيق ا
 اية وأيضا احلم ،لتاثلبيئة واامحاية و البيئي وهذا إبحداث التوافق بني وظائف السكن، الفالحة  من النشاط الفالحي، االقتصادي،

 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 

ط كما تقدم أيضا تقييم للمخاطر اليت ميكن أن تشكل هتديدا بيئيا إلقليم املعين، واليت جيب نشرها وإعالم لبيئة اإلقليم حمل التخطي
يف األماكن  (POS)واملخطط (PDAU)اجلمهور هبا، ويف هذا اإلطار فرض املشرع اجلزائري ضرورة نشر كل من املخطط 

يدهم ابملعلومات والبياانت واإلحصائيات احلالية واملستقبلية اليت تتعلق كإجراء إلزامي لتزو   5املخصصة للمنشورات اخلاصة ابملواطنني
 ابلبيئة اليت يعيشون فيها.

 فرزها.و حتليلها و عها تم مجيوما مييز أدوات التهيئة والتعمري كواثئق لإلعالم أهنا ال تقدم معلومات خام وإمنا 
عدة البيئية هي القا ملعلوماتعلى ا احلق يف احلصول تعترب ممارسة : حدود احلق يف احلصول على املعلومات البيئية -2

 العامة، غري أن املشرع اجلزائري أورد بعض االستثناءات واليت تتمثل يف :
 اإلداريمن أهم العقبات اليت تواجه تطور احلق يف اإلعالم بصفة عامة هو تذرع اإلدارة ابلسر إلداري: ا السر 1-2

هنية كما يرى األستاذ أوسكني لدى اهليئات اإلدارية ابجلزائر وغريها من الدول ذه الضد األشخاص أو املواطنني، وقد تكرست هذ
اليت تستمد قانوهنا اإلداري من القانون الفرنسي من امتناع اإلدارة عن تقدمي أي تربيرات للمخاطبني  ابلقرارات اليت تصدرها، 

الراغبني يف االطالع عليها على انه اقتسام السلطة لذلك تعترب أن حيث تنظر اإلدارة إىل االشتاك يف املعلومات اليت حبوزهتا مع 

                                                           
 90/29من القانون  51املادة  - 1
 .19/176رقم  من املرسوم التنفيذي  04ملادة  - 2
 .91/176رقم  من املرسوم التنفيذي  06املادة  - 3

4 - Philippe Narbey , op.cit ,P 705. 
 .90/29من القانون  14ملادة  -5
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احلق يف اإلعالم خيرق مبدأ السرية اإلدارية للمخاطب ابلقرار ابلتدخل يف تسيري املصاحل العامة ومعرفة هوية صاحب القرار، وهو 
 .1شخصيوغري  بذلك يؤثر يف روح العمل اإلداري الذي الزال يعترب حلد اآلن عمال حياداي

حق االطالع هو ممنوع كقاعدة عامة واالستثناء هي  أواحلصول عل املعلومات  أن مبدأتبين  إىل ابإلدارةوهذا ما يدفع 
مما ميكن  2اإلدارياحلاالت املنصوص عليها صراحة يف النصوص القانونية املختلفة، واليت يف غالبيتها ال حتدد ضوابط ملفهوم السر 

 .طة تقديرية واسعة يف حتديد املعلومات والبياانت اليت تدخل يف دائرة احلظر اإلدارة من التمتع بسل
حول خضوع  03/10رقم نون من القا 20و 79تضمنته املادتني  ومن التطبيقات اليت ترد يف إطار السر اإلداري ما 

 .اع ير الدفخاصة يشرف عليها وز  إجراءات إىلاملنشآت املصنفة فيما خيص التخيص والتحقيق واملراقبة 
             واليت تبقى  ،ما يعرف ابلسر النووي أو اإلشعاعيطالع على الواثئق املتعلقة حباالت التلوث اإل كما مينع

 .3من االختصاص االستشاري للمحافظة السامية للبحث
 ا اري حبكم طبيعتهلسر اإلداائرة دما مييز هذه االستثناءات أهنا ذات طابع أمين وهو ما دفع ابملشرع إىل إدراجها يف 

يف إطار محاية  السر الصناعي، منح املشرع اجلزائري صاحب مشروع املنشاة املصنفة سلطة سر الصنع :  2-2
املواد اليت يستخدمها واملنتوجات اليت يصنعها وطبيعة وحجم النشاطات حتديد املعلومات والبياانت املتعلقة أبساليب الصنع، 

وهو  4املقتح ممارستها، واليت يعتقد أن نشرها قد يؤدي إىل إفشاء سر الصنع، على أن يقدمها يف نسخة واحدة يف ظرف منفصل
 بذلك يعتمد على املعيار الشخصي.

ت القابلة لالطالع عليها يعترب معيارا خطريا، إذ مبوجبه متنح إن االستناد على املعيار الشخصي يف حتديد البياان
صالحيات خطرية لصاحب املنشأة، وحتما فإن هذا األخري ومن اجل حتقيق املصلحة االقتصادية اخلاصة ولو على حساب البيئة 

خلطر حتت مسمى سر الصنع، فإنه يقوم إبدراج معلومات أو بياانت قد حتمل مؤشرا على إمكانية حدوث تلوث بيئي إىل دائرة ا
مما يسبب ضررا للبيئة وحيول دون مسامهة خمتلف الفاعلني يف اقتاح التدابري واإلجراءات الوقائية، لذا يستحسن اعتماد معيار 

انون موضوعي يساهم يف احلفاظ على السر الصناعي مبا يتوافق مع محاية البيئة ، وجتدر اإلشارة إىل أن املشرع اجلزائري و فقا للق
من  قر لكل من ر. م .ش. ب أو الوايل حسب احلالة، و بناءا على تصريح أالسابق قد وسع من نطاق املعيار الشخصي، حيث 

صاحب املنشاة املصنفة إمكانية حذف املعلومات اليت يعتقد أن نشرها يف إطار التحقيق العمومي قد يؤدي إىل إفشاء أسرار 
 . 5الصنع  املذكور يف ملف التخيص

لكن هذه الصالحية مرهونة بتصريح صاحب املنشاة ، أي أن هذا األخري هو من ميلك سلطة حتديد املعلومات اليت 
من أسرار صناعته، وعليه فان املشرع اجلزائري يضفي محاية على األسرار الصناعية للمؤسسات اليت هي ملزمة ابطالع  اتعترب سر 

ملزمة ابطالع الفاعلني يف جمال محاية البيئة من أفراد ومجعيات على املعلومات البيئية  اإلدارة على نشاطها، ويف الوقت ذاته فإهنا

                                                           
 85سابق ، ص الرجع امل، جملتمع املدين و محاية البيئةوانس حيىي ، ا  -1
، كما انه مل يتم حتديد مفهوم  أصليةقانونية واضحة و  أسسال يزال غامضا ذلك النه غري مبين على  اإلدارياملفهوم القانوين للسر  أنوسكني أ األستاذيرى  -2

 .املرجع نفسه ألخر،و من موظف  ألخرى إدارةو من  ألخرىلذلك خيتلف مداها من وزارة  اإلدارةمن قبل  «la confidentialité »  "السرية"
 .09/04/1986 بتاريخ، الصادرة 15 رقم احملافظة السامية للبحث ، اجلريدة الرمسية   إنشاءاملتضمن  08/04/1986املؤرخ يف  86/72رقم   املرسوم -3
 رقم الرمسية املطبق على املؤسسات املصنفة حلماية البيئة، اجلريدة يضبط التنظيم، 2006 /05/ 31املؤرخ يف ،06/198 رقم من املرسوم التنفيذي 08املادة  -4

يضبط التنظيم الذي يطبق على  ،03/11/1998املؤرخ يف  ،98/339 رقم من املرسوم التنفيذي 4ف 6املادة و  ،2006جوان  04، الصادرة بتاريخ 37
 .04/11/1998اريخ ، الصادرة بت82 رقم املنشآت املصنفة وحيدد قائمتها، اجلريدة الرمسية

 .98/339رقم  من املرسوم التنفيذي  09املادة  - 5
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واجلمعيات  ، مما يطرح تساؤالت حول جدوى هذه املعلومات الواجب اطالع اجلمهور03/10 رقم وفق ما يقتضيه قانون البيئة
  .عليها

بيئي، ق يف اإلعالم الة  ابحلسباب العزوف عن املطالب: تتعدد أ العزوف عن املطالبة ابحلق يف اإلعالم البيئي 2-3
ملطالبني يف سباب املتعلقة ابتمثل األتارة، حيث يتعلق جزء منها ابملعىن شخصيا وجزء آخر ابلنظام القانوين املتبع وبطريقة عمل اإلد

ياب غهذا احلق يف ظل   ممارسةمعامل عدم توفر معلومات كافية لدى عموم املواطنني حول طريقة عمل اإلدارة وابملقابل عدم وضوح
يعكس  ى العامة وهذا مالبيئي لدوعي االنصوص التنظيمية، كما أن موضوع محاية البيئة ال حيظى ابألمهية الالزمة نظرا لغياب ال

وق لدى ة ابحلقفة املطالبيئي وثقاي البحجم النقائص املرتبطة بعمل اإلدارة فيما خيص اجملال اإلعالمي املخصص للبيئة ونشر الوع
هذا يعود يف مة وعدم نشرها، و مات العاملعلو ااألفراد، وأيضا يف توفري املعلومات البيئية املختلفة، إذ غالبا ما تقوم اإلدارة حببس 

 ذلك.لورية الغالب جلهلها لقواعد وتقنيات النشر وعجزها عن توفري اآلليات والوسائل القانونية الضر 
فع أغلب وضة للمشاورة يدية املعر القض  أبي قيمة قانونية وعدم اكتاث اإلدارة آبرائهم  جتاهإن عدم متتع آراء املواطنني
 األشخاص إىل العزوف عن املشاركة.

 ة البيئة،ار التقرير حلماييف املس شاركةكل هذه املعوقات تؤثر يف اإلقبال على طلب البياانت البيئية، وابلتايل االمتناع عن امل
سد يذ وسائل عملية جتيز التنفحضعها و وة بني اإلدارة واملواطن وجب على الدولة القيام بنشاط إجيايب من خالل ولتقليص هذه اهل

 عملية احلق يف اإلعالم البيئي.
يف إطار غياب النصوص التنظيمية ملمارسة احلق  غياب اآلليات اإلجرائية لتفعيل احلق يف اإلعالم البيئي: 2-4

، واليت مل تصدر بعد مما جيعل إمهال هذا احلق يف شقه املادي مستحيال، 03/10 رقم أحال إليها القانون يف اإلعالم البيئي، اليت
األمر الذي أثر بطبيعة احلال على تطبيق النصوص املتعلقة مبمارسة احلق يف اإلعالم، وهو ما يساهم يف ضعف الشراكة البيئية 

معيات وضعف دور اإلدارة يف املسامهة يف خلق نسق توافقي بني الفاعلني وحتفيز نتيجة غياب الفاعلني األساسيني أي األفراد واجل
دورهم يف إطار تكريس مبدأ احليطة قصد تفادي األضرار البيئية يعد إمهاال لدور الشراكة البيئية يف محاية يف جانبها الوقائي و 

 .1التدخلي
إلدماج  ي وسيلتني هامتنياجلزائر  ملشرعكرس ا :الوسائل القانونية لتجسيد املشاركة يف صياغة القرارات البيئية :اثلثا

 البعد البيئي يف القرارات العمرانية، واليت متثل يف االستشارة والتحقيق العمومي . 
يف القانون  2خدم مصطلح االستشارةيست: االستشارة: وسيلة قانونية إلدماج البعد البيئي يف القرارات العمرانية  -1

الوضعي للتعبري عن معاين متعددة، فيقصد به مرحلة يتم من خالهلا التواصل مع اجلمهور حول مشروع معني، أو على فعل يتم من 
ع خالله طلب رأي اجلمهور، وبصفة عامة ميكن اعتبارها أداة مهمة إليصال رأي اجلمهور للسلطات العمومية حبيث يكون اجملتم

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.

                                                           
 .218السابق، ص  رجعاملصافية زيد املال،  - 1
 "االستشارة"رغم االختالف الكبري بينهما على عكس ما فعل املشرع الفرنسي الذي اعترب أن  "املشاورة"و  "االستشارة"مل مييز املشرع اجلزائري بني مصطلحي - 2

«la consultation» املشاورة"بينما يتعدد ذلك  ،هي وسيلة قانونية هتدف إىل مجع و حتصيل رأي اجملتمع املدين دون إحداث أي نقاش" 
consertation» » :إىل 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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 ض ضرورة استشارة، فقد فر لعمراناملشروع اجلزائري هبذا الدور االستشاري للمجتمع املدين البيئي يف جمال اوقد أقر 
عتبارها ابالرخص العمرانية و نظيمية، تارات اجلمعيات، النقاابت، املنظمات املهنية عند إعداد أدوات التهيئة والعمران ابعتبارها قر 

 يئة.ابلب شاركة يف التسيري الوظيفي لبعض اهليئات اليت ترتبطقرارات فردية،كما مكنها أيضا من امل
 ستشارة اجلمعيات البيئية يف إعداد القرارات العمرانية :ا 1-1

تعترب أدوات التهيئة والتعمري وسائل قانونية استشارة اجلمعيات البيئية يف إعداد أدوات التهيئة والتعمري: 1-1-1
رقم  ئة يف اجملال العمراين، حيث مكن املشرع اجلزائري من خالل املرسومني التنفيذينيلتفعيل دور اجلمعيات يف محاية البي

 (POS)واملخطط   (PDAU)ملشاركة يف كل من املخطط ااجلمعيات املعتمدة والنقاابت املهنية من  91/179رقم و  91/177
بعد تبليغ مشروع املخطط  1على التوالـي، حبيث تقوم اجلهة املختصة إبعداد املخطط إبطالع اجلمعيات احمللية أو املنظمات املهنية

يوم إلبداء رأيها ومالحظاهتا،  60املصادق عليه مبداولة اجمللس الشعيب البلدي أو اجملالس الشعبية البلدية للجمعيات ومتنح هلا مدة 
 خالل هذه املدة عّد رأيها موافقا . وإذا مل جتب

ة جلمعيات البيئية ضرور ايف محاية البيئة يفرض على  (POS)و املخطط  (PDAU)فالدور الذي يلعبه كل من املخطط 
سائل انية ابعتبارها و ات العمر ملخططااملسامهة وبشكل جدي يف إعدادها، حيث يتم من خالهلا ضمان إدراج االعتبارات البيئية يف 

ء للمساحات اخلضرا يص مواقعة ختصونية لوقائية للبيئة وضمان تنفيذ النصوص القانونية اليت تنص على ذلك، كضرورة مراعاقان
تيجة ملا نن محاية البيئية عل األول ملسؤو اداخل املناطق احلضرية عند إعداد ومراجعة أدوات العمران، فرغم أن اجلماعات احمللية هي 

ة تلف قواعد التهيئستثمر خم أن تالعمراين، إال أن اجلمعيات البيئية تتحمل جزءا من املسؤولية يفمتلكه من أدوات التخطيط 
 حتديد يفجلمعيات البيئية اتقدمها  اليت والتعمري لفرض احتام البعد البيئي يف خمتلف املخططات العمرانية، حيث تساهم االستشارة

اية البيئة واحملافظة افق مع متطلبات محمبا يتو  رانيةة التصور املستقبلي لتوزيع األنشطة العممنط التهيئة املقتح لشغل اجملال املهين وبلور 
لنظر ابلرئيسية للتنمية احتماالت ل االعليها من خالل إبداء اآلراء واملالحظات حول الوضع البيئي القائم وتقدمي االقتاحات حو 

 إىل التطور االقتصادي واالجتماعي للمجال املهين . 
لة قانونية متكن تعترب الرخص العمرانية وسيلبيئية يف إعداد الرخص العمرانية: استشارة اجلمعيات ا 1-2–1

زمع طابقة األشغال املممن مدى  لتأكداجلمعيات البيئية من فرض رقابتها على األنشطة العمرانية ومن إضرارها للبيئة من خالل ا
 يئية.لبيئية ومدى احتامها للقواعد القانونية البالقيام هبا للمقاييس العمرانية والضوابط ا

ويف هذا اإلطار فرض املشرع اجلزائري على مصاحل التعمري التابعة لكل من البلدية والدولة حسب طبيعة املشروع إجراء 
ن اجلمايل، ومحاية البيئة للتأكد من مدى احتام مشاريع البناء لألحكام التشريعية والتنظيمية املتعلقة ابألمن والنظافة والف 2حتقيق

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 
 ، يضم ممثلني عن املصاحل و اهلياكل الواجب استشارهتا ويتعلق األمر برخصة البناء.3والتابعة للبلدية

والذي  اجلمعيات البيئية يف إعدادها، اجلزائري هتميشه لدورمحاية البيئة إال أنه يعاب على املشرع  فرغم أمهيتها يف
 " عند احلديث عند االقتضاءحيث أنه استعمل عبارة " 91/176رقم من املرسوم التنفيذي  39يستشف من خالل نص املادة 

                                                           
 .)PDAU(املهنية عكس املخطط  على اجلمعيات دون املنظمات )POS(حصر املشرع اجلزائري املشاركة يف إعداد املخطط  -1
 حمله.يف غري مصطلح عترب ياليت  "حتضري الطلب"بدال من  "التحقيق" مصطلحكان يفتض على املشرع استخدام  -2

 ." سقطت سهوا من النص العريب"و البلدية، يتضح أن عبارة 27/01/2013املؤرخة يف  85/13ابلعودة إىل النص الفرنسي من التعليمة رقم  -3
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        85/13ة رقم: عن اجلمعيات، مبعىن أن اجلمعيات البيئية ليست من الفواعل اليت جيب استشارهتا، انهيك عن أن التعليم
من  شباك وحيد يتكون حيث تتم هذه العملية يف إطار ال حتتوي على أي إشارة لدوراجلمعيات البيئية يف إعداد رخصة البناء،

 املصاحل واهلياكل الواجب استشارهتا فقط.
إال أنه  لرخص العمرانية،اعداد  إئية يفوما ميكن اإلشارة إليه، أنه ابلرغم من هتميش املشرع اجلزائري لدور اجلمعيات البي

 تهيئة إعداد أدوات اليفشاركتها مفعيل تميكنها أن تساهم يف محاية البيئة من خماطر أشغال البناء أو التجزئة أو اهلدم من خالل 
 وات.   ه األدها يف ظل هذنصوص علية املوالتعمري، ألن كل من رخصة البناء، التجزئة، اهلدم ال ميكن أن خترج عن التوجيهات العام

لى عئة ــــــــــــاية البيـــــــــــــات يف محــــــــــعياجلم ر دورـــــــــــال ينحص مشاركة اجلمعيات البيئية يف عمل اهليئات العمومية: 1-2 
 ةاملعنيعض اهليئات ل داخل بق التمثيحإىل املسامهة يف بلورة القرار البيئي من خالل  يتجاوز ذلكإبداء الرأي بل  واالستشارة 

اية البيئة محأن مسامهتها يف  إالّ  ،ينلعمراجملال اابحبماية البيئة واملشاركة يف تسيريها الوظيفي، ورغم أن هذه اهليئات غري خمتصة 
 بصفة عامة حتد من خماطر التعمري .

ضع االنفرادي يف و  األسلوب تفضل االستشاري حتوال جذراي يف ممارسة اإلدارة التقليدية اليت كانت يعترب هذا األسلوب
 نذكر : ذه اهليئاتمن أهم هو ديه، ميكن أن تؤ القرار اإلداري وامتيازا مهما للجمعيات البيئية، نظرا للتأثري املباشر الذي 

 يفدورا ابرزا ستدامة امل لتنميةاجمللس األعلى للبيئة و ادي : يؤ  اجمللس األعلى للبيئة والتنمية املستدامة 1-2-1
يف أداء  جمللس، حيث يعتمدا هذا اخلدواحملافظة عليها، وقد أقر املشرع اجلزائري حبق اجلمعيات البيئية يف التمثيل  محاية البيئة

 طاعات .ة القمهامه على جلنتني دائمتني مها: اللجنة القانونية واالقتصادية، وجلنة النشاطات املتعدد
تعمل اللجنة القانونية واالقتصادية على محاية البيئة من كافة أشكال األخطار اليت هتددها يف مقدمتها خماطر األنشطة 

      ، وهذا من خالل إجناز دراسات مستقبلية حتدد مبوجبها األهداف البيئية وأهداف التنمية املستدامةأنواعها العمرانية مبختلف
كما توضح   يف اجملال العمراين، حتلل السياسات القطاعية مبا فيها السياسات العمرانية : حتقق انسجامها مع األولوايت البيئية،

قياسية اقتصادية، مالية تسمح حبماية أفضل للبيئة من مجيع املخاطر خاصة خماطر كما تقتح وسائل   محاية البيئة، إستاتيجيات
 .1التعمري

من املشرع اجلزائري حبق  اوهو ما يعد إقرار  2أعضاء من اجلمعيات البيئية 3مبا فيها  اعضو  24تتكون اللجنة من 
 يئات اإلدارية.اجلمعيات يف صنع القرار البيئي من خالل املشاركة يف التسيري الوظيفي لله

 :4واليت من مهامها 3كما هلا احلق أيضا ابلتمثيل يف جلنة النشاطات املتعددة القطاعات أبربعة أعضاء
 تشجيع البحث األساسي ابلتكنولوجيات التطبيقية ووسائل تنفيذها. -
 اقتاح برامج متعددة القطاعات للتسيري الدائم للموارد الطبيعية.  -
 الطاقات املتجددة بكل الوسائل.تشجيع استعمال  -
 إعداد و اقتاح إستاتيجية ختطيط مندجمة للمؤسسات األساسية.  -

                                                           
اجلريدة الرمسية رقم ، حيدد تنظيم اجمللس األعلى للبيئة و التنمية املستدامة و عمله ، 28/12/1996 املؤرخ يف،  96/481 رقم يمن املرسوم التنفيذ 04املادة  - 1

 .29/12/2014، الصادرة بتاريخ  84
 96/481 رقم من املرسوم التنفيذي 05املادة  - 2
       96/481 رقم التنفيذيمن املرسوم  07املادة   - 3
 96/481رقم من املرسوم التنفيذي  06املادة  - 4
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 يف محاية التاث ليت تنشطاجلمعيات ا تتمتع اللجنة الوطنية و اللجنة الوالئية للممتلكات الثقافية: 1-2-2
ت الثقافية لوالئية للممتلكااللجنة الوطنية و امال كل من اللجنة اجلمعوية البيئة حبقها يف املشاركة يف أعاحلركة جزء من  واليت تعترب

 .الثقايف لتاثاغة القرارات البيئية اليت تتعلق ابيبصفة استشارية، وهذا ما يسمح هلما ابملشاركة يف ص
ركة اجلمعوية تتكون اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية من أعضاء دائمني وأعضاء استشاريني، ثالثة منهم ممثلني عن احل

  .1املكلفة ابلتاث الثقايف املعروفني إبسهامها يف محاية التاث الثقايف وتثمينها يعينهم الوزير املكلف ابلثقافة
تقوم األمانة التقنية للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية واليت تتوالها املديرية املكلفة حبفظ التاث الثقايف وترميمه ابلوزارة 

على  ايوم 30ابلثقافة إبرسال امللفات املعروضة على اللجنة و املدرجة يف جدول أعمال الدورة إىل أعضاء اللجنة قبل املكلفة 
 .2على األكثر اليت تسبق موعد االجتماع ايوم 15األقل من اتريخ االجتماع على أن تستقبل آرائهم ومالحظاهتم خالل مدة 

من طرف  لرئيس واألعضاء احلاضرون وتسجل يف دفت خاص مرقم مؤشر عليهدون مداوالت اللجنة يف حماضر يوقعها اتُ 
، على أن ترسل احملاضر اليت تتعلق ابألمالك الثقافية املسجلة يف اجلزء اإلضايف إىل اجلهة املعنية إبصدار القرارات واليت 3الرئيس

، تعترب اللجنة الوطنية إطارا مؤسساتيا يتم من 4للجنةاليت تليب اجتماع ا ايوم 15تتمثل يف الوزير املكلف ابلثقافة، وهذا خالل 
تطلبات محاية مخالله مسامهة مجعيات التاث الثقايف يف بلورة القرارات اإلدارية املركزية اليت تتعلق ابلتاث الثقايف وتكييفها وفق 

 . استشاراي االبيئة بصفتها عضو 
املستوى الوالئي من خالل عضويتها يف اللجنة الوالئية وهو نفس الدور الذي ميكن أن تلعبه هذه اجلمعيات على 

أعضاء ممثلني عن احلركة اجلمعوية من بني األعضاء االستشاريني  03 ،للممتلكات الثقافية، اليت تضم إضافة إىل األعضاء الدائمني
جتتمع اللجنة الوالئية بطلب  .5 وتثمينهماهتم يف محاية التاث الثقايفهاسيعينهم الوايل من بني املنخرطني يف اجلمعيات املعروفني إب

دون املداوالت يف شكل حماضر يوقعها الرئيس واألعضاء من مدير الثقافة يف الوالية بناءا على استدعاء مباشر من رئيسها، وتُ 
إىل اللجنة  كما تقوم بدراسات امللفات اليت تعرض عليها وإرسال آرائهم،  احلاضرون وتسجل يف دفت برقمه ويؤشر عليه الرئيس

ستثىن من ذلك امللفات املتعلقة بطلب التسجيل يف قائمة اجلرد اإلضايف للممتلكات الثقافية ذات الوطنية للممتلكات الثقافية ويُ 
 .6األمهية احمللية املعتربة حمليا

 يئية منالقرارات الب غةة يف صيامشاركعلى الرغم من أن املشرع اجلزائري قد فتح اجملال أمام احلركة اجلمعوية البيئية لل
معيات يف مؤسسات ضوية اجلاالت عحإاّل أن هذه املشاركة تبقى جد ضعيفة نظرا حملدودية  خالل عضويتها يف اهليئات البيئية،

 حصرها البعض يف :  صنع القرار البيئي وعدم فاعلية املشاركة وهذا ألسباب
كانت   إال إذا صداقيةمبستشاري فعاال ويتمتع يكون عمل اإلدارة اال نأ ال ميكن:  ضعف متثيل اجلمعيات  -

 .اثل مجهورا عريضمتاجلمعيات 
تقوم به هذه  اري الذياالستش هذا ما يضر مبصداقية وموضوعية العمل و :مثلي اجلمعياتاالختيار التمييزي مل  -

 اهليئات.

                                                           
 . 10/32 رقم من املرسوم التنفيذي 03املادة  - 1
 10/32 رقم من املرسوم التنفيذي 05املادة  - 2
 01/104 رقم من املرسوم التنفيذي 11املادة  - 3
 01/104رقم من املرسوم التنفيذي  12املادة  - 4
 01/104رقم من املرسوم التنفيذي  14املادة  - 5
 01/104 رقم من املرسوم التنفيذي 21املادة  - 6
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: ال تتمتع اجلمعيات يف كل جمالس اهليئات  نسبة األقلية الذي حيوزها ممثلو اجلمعيات لدى اهليئات االستشارية  -
االستشارية إالّ بنسبة مهملة مقارنة مع األغلبية اليت حتوزها اإلدارة وابلتايل فإن القرارات اليت تتبناها اإلدارة هي اليت يتم 

 .1اعتمادها
لبيئة البيئية يف وقاية امعيات اجل رغم الدور الذي تؤديه: لتحقيق العمومي: وسيلة قانونية لتسيري الشؤون البيئيةا - 2

 من خالل مشاركته ورا مهمالعب ديمن خماطر التعمري، إاّل أن هذا يعد غري كاف، إذ يتطلب األمر إشراك املواطن الذي أصبح 
 بصفة مباشرة يف النقاشات اليت تتعلق بتهديد األنشطة العمرانية للبيئة احمليطة به .

 شراك املواطن أداة إليعترب ر من خالل تكريسه إلجراء التحقيق العمومي الذيوقد أقر املشرع اجلزائري هبذا الدو 
ميقراطية التشاركية ملمارسة الد سلوابيعترب أ ، كماواجلمعيات يف عملية تسيري الشؤون احمللية وصياغة القرارات البيئية يف اجملال العمراين

 يف اجملال البيئي.
من خماطر  ق حبماية البيئةليت تتعلاالت ايف املنظومة القانونية، يتم التكيز على احلونظرا لتنوع جماالت التحقيق العمومي 

لة لوقاية عمومي كوسيلة فعاتحقيق الور الدالتعمري على املستوى احمللي، واليت تتمثل يف إعداد أدوات التهيئة والتعمري، حيث يربز 
 البيئة من خماطر التعمري.

، وما نتج عنه 1972سنة مل ستوكهو  انعقاد مؤمتر بعد الدميقراطية التشاركية: التحقيق العمومي أداة ملمارسة 1-2
ركته يف بيئة من خالل مشاماية الحلساسي من تكريس للحق يف البيئة، اعترب الفرد حمورا للتشريعات البيئية، وأصبح املواطن فاعل أ

  وأدوات قانونية، دة وسائلالل عية بصفة فردية من خصياغة القرارات البيئية، وبصفة عامة مشاركته يف تسيري الشؤون البيئ
 .ملمارسة الدميقراطية التشاركية كالتحقيق العمومي، الذي يعترب أسلواب

فالتواصل بني السلطات العمومية واملواطن أصبح ضروري يف إطار محاية البيئة، وهذا من أجل احلصول على املعلومات 
  إىل أن التحدايت الناجتة Bernard Drobenkoي، ويف هذا الصدد أشار الربوفيسور واملشاركة يف عملية صنع القرار اإلدار 

عن اإلشكاالت البيئية تبني قدرة وكفاءة اإلنسان يف التحكم يف أنشطته خاصة شروط تنظيمها، وأيضا قدرة التنظيم لدى 
 .2السلطات اإلدارية

استعماال، الذي من خالله ميكن للجمهور املشاركة إىل جانب وميثل التحقيق العمومي اإلجراء القانوين األكثر 
السلطات اإلدارية يف محاية البيئة، فهو أداة تسمح للعامة وألطراف معينة من املشاركة يف النقاش يف إطار العمليات اليت قد تؤثر 

   .3على البيئة، كما يضمن توفري املعلومات
حيث يعترب أيضا وسيلة لإلعالم من خالهلا ميكن ألي مواطن التدخل يف املسامهة يف إجياد احللول املناسبة لإلشكاالت  

فهو إجراء ذو طبيعة  .4يف عملية تبين القرار اإلداري أكثر منه إجراء يهدف إىل اإلعالم ضروراي ااملطروحة، غري أنه يعترب عنصر 

                                                           
 .135سابق، ص:الرجع امل، اجملتمع املدين و محاية البيئةوانس حيي،  - 1

2- Philippe Narbey, « information et participation des citoyens », in :Dominique larralde, Développement 
durable : Un défi pour les droit, crédit agricole, Paris,2008,P P 803,804.  

3-Philippe Malingrey, Introduction au droit de l’environnement, 5 édition, éditions TEC & DOC/Lavoisier 
,Paris, 2011, P40      

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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هبا، وهذا  معلى مشروع التهيئة أو خمطط التعمري مع إبداء مالحظاته يف العمليات املزمع القيا استشارية يسمح للعامة ابلتعرف
             .1انطالقا من املعلومات املتوفرة يف امللف

البيئة، موضوع هتيئة اجملال من بني املواضيع املفضلة إلشراك املواطنني واجلمعيات يف اختاذ القرارات املتعلقة حبماية  يعترب
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 

لقرارات أمامه، فهذا املبدأ يكرس العناصر األساسية للحكم الرشيد، واليت تتمثل يف الشفافية، مسؤولية ممثلي متخذي هذه ا
 .2الرقابة املستقلة، التشريعات الواضحة، توفر آليات تضمن توازن السلطات املواطنني،

ه لنقاش الذي يهمّ دخل يف االت واطنو ابلتايل فإن هذه الدميقراطية تضمن عدم احتكار السلطة ومن خالهلا ميكن ألي م
 ويبحث عن إجاابت ألفكاره واحتياجاته.

زائري يف التشريع اجل البيئية ليةإن البحث عن السبل اليت من شأهنا السماح للمواطنني ابملشاركة يف تسيري شؤوهنم احمل
دخل لقانون اإلطار لتاعتباره ابدية ون البليتطلب البحث على أي مدى كرس املشرع اجلزائري مبدأ الدميقراطية التشاركية يف قان

 ومحاية البيئة. املعيشي إلطاراديد أولوايت التنمية على املستوى احمللي مبا يتوافق مع متطلبات حتسني املواطنني يف حت
 التحقيق العمومي مرحلة يعترب : (PDAU)إعداد املخطط  للمسامهة يفالتحقيق العمومي وسيلة قانونية  2 -2

باشرة يف عملية مت بصورة معيامن مراحل إعداد أدوات التهيئة والتعمري، الذي يتم من خالله ضمان مشاركة املواطنني واجل
 لتحقيق العمومي مدةاملصادق عليه بصفة أولية ل (POS)واملخطط  (PDAU)اإلعداد، حيث خيضع كل من مشروع املخطط 

تح حتقيق عمومي فالله عن خن من يعل االصدد يصدر ر.م.ش.ب أو رؤساء اجملالس الشعبية البلدية املعنية قرار ، وهبذا ايوم45
، انتهائهالتحقيق و اانطالق مدة  اتريخ ،حيدد مبوجبه: املكان أو األماكن احملددة إلجراء التحقيق ، (PDAU)يتعلق ابملخطط 

 حتديد كيفيات إجراء التحقيق.
حملددة انية، طول املدة ايت املعالبلد فتح التحقيق عن طريق التعليق مبقر البلدية أوبور ابلقرار القاضي يتم إعالم اجلمه

 .كما يتم أيضا تبليغ الوايل املختص بنسخة منه،إلجراء التحقيق
فتح سجل خاص يسمى سجل التحقيق، مرقم ومؤشر عليه من طرف ب يكلف احملقق املفوض أواحملققون املفوضون كما

 .3استقبال اآلراء اليت ترسل كتابياأيضا  اجلمهور، كما ميكنه لتسجيل مالحظات ب .ش.م.ر
بذلك خالل مدة  يعد حمضرو لسجل تنتهي مرحلة التحقيق عند انقضاء املدة القانونية، حيث يقوم املفوض احملقق بقفل ا

 لف الكامل مع كلحواب ابملبية مصاجملالس الشع ب أو رؤساء.ش.م.مث يقوم إبرساله إىل ر املوالية إلهناء التحقيق، ايوم 15
 استنتاجاته قصد املصادقة عليه، وهي نفس اإلجراءات املعلن عنها عند تعديل هذه األدوات.

 منها: ليت نذكرمي وامن خالل عرض هذه اإلجراءات أن هناك جمموعة من الثغرات اليت تتعلق ابلتحقيق العمو  يتضح
ضرورة  حيث اكتفى ابلتأكيد على، من انحية الزمان واضح العمومي بشكلجراء التحقيق إاملشرع اجلزائري  يضبط مل -
وكان األجدر به أن  ،تحقيقلعرض أدوات التهيئة والتعمري لبالقاضي   ب.ش.م.القرار الصادر عن ر من خالل اإلجراءاختاذ هذا 

                                                           
1 - 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.]   

2-Philippe Narbey, op.cit., P 809 
 .11/10من القانون رقم  12 املادة - 3
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املشرع  عكسوهو األمر الذي يطرح تساؤل عن إمكانية ممارسة هذا اإلجراء أايم العطل،  ،ديد ذلكحلت دقيقة يضع ضوابط
يتم متديد  على أنعتبار املشروع حمل التحقيق ذو أمهية ابلنسبة للسياح إك  ،منع ذلك إال يف حاالت استثنائية الذي الفرنسي
 عودة السكان املقيمني من عطلهم.غاية إىل  إجراءاته

ومي هو أداة لإلعالم، إال أن اكتفاء املشرع إبعالم اجلمهور من خالل تعليق قرار الفتح يف مقر البلدايت التحقيق العم  -
 املعنية يعترب غري كاف خاصة يف ظل التطور التكنولوجي احلاصل وهذا ما قد يؤدي إىل إفراغ هذا اإلجراء من حمتواه، حيث جند 

ضرورة إعالم اجلمهور بفتح التحقيق العمومي نص على   2010جويلية 10يف أن املشرع الفرنسي ومن خالل القانون الصادر 
 . 1طرق اإللكتونية قبل وأثناء التحقيقالعن طريق  الالزمةومتكينه من اإلطالع على الواثئق 

من احلاالت،  ؤخذ بعني االعتبار يف كثريوما يؤخذ أيضا على التحقيق العمومي هو أن املالحظات وآراء اجلمهور ال تُ   -
ابعتبار أهنا غري ملزمة له، فعند قيامه إبعداد احملضر اخلتامي، فإنه يرتكز على اآلراء اليت اقتنع  العمومي قاحملقفهي ختضع ألهواء 

هبا دون اآلراء األخرى، وهو نفس اإلشكال الذي يظهر يف القانون الفرنسي، حيث أن املشروع عادة ما يتم إعداده دون األخذ 
العتبار لرأي اجلمهور، فإن كان هلذا األخري رأي معارض وابعتبار أنه غري ملزم فإن آاثره تكون حمدودة، فإما أن يتم إحداث بعني ا

ركز على تابع وتُ تعديالت سطحية على املشروع، و أن يتم إلغاء إجراء التحقيق من قبل القاضي اإلداري كون اإلدارة ال ميكنها أن تُ 
أي أنه ال ميكن إلزام اإلدارة األخذ به، وبذلك فهي مأخوذة على سبيل االستئناس ،  2لتحقيق العموميتقرير سليب انتج عن ا

 للحصول على معلومات دقيقة.
ما  حالةمن أجل دمقرطة التحقيق العمومي يقتح الفقه إلزام احملافظ احملقق ابقتاح اجلمهور، أي أنه يف اإلطار و  هذا ويف

ر حمضرا ال حير يف هذه احلالة أن فإنه جيب على احملافظ احملقق  إجنازه، إذا كانت أغلبية اآلراء املعرب عنها معارضة للمشروع املقرر
الذين يعتربون مصدر صعوابت ميدانية  )نو ن احملققو افظاحمل(خيرج عن االختيار العام للجمهور، وهلذا ميكن إلغاء الوسطاء 

  . 3عديدة
طلب األمر أيضا منح اجلمهور وقت معقول وضروري من أجل متكينه من معرفة حمتوى التحقيق لضمان املشاركة كما يت

رهوس و اليت نصت على ضرورة تكريس آمن اتفاقية  06و املادة  03وهذا ما أكدته املادة  ،الفعالة يف عملية صياغة القرار البيئي
 أي عملية حبيث ال يقتصر ذلك على مرحلة التحضر وإمنا يشمل أيضا مرحلة وقت معقول يف مجيع إجراءات مشاركة اجلمهور يف

  .4اإلعالم
من  ، حيث فرض ضرورة متكني كل شخص2010جويلية  12وهذا ما أكده املشرع الفرنسي من خالل قانون 
  .5اإلطالع على الواثئق اليت تتعلق ابملشروع قبل وأثناء التحقيق

 الدور البيئي للمجتمع املدين يف اجملال العمراين  الفرع الثاين :تفعيل
أخذ اجملتمع املدين حيزا مهما يف أدبيات محاية البيئة من خماطر التعمري، وارتبطت مكانته وفقا لإلطار العام مبدى قدرته  

لتفعيل هذا الدور  األمر كفاعل أساسي على املسامهة يف ضبط خمتلف األنشطة العمرانية وتنظيمها وفقا ملعايري بيئية، حيث يتطلب

                                                           
1 - Conseil d’état, Droit et Débats, La démocratie environnement, un cycle de conférences du conseil d’état, 

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

 .120، املرجع السابق، ص اجملتمع املدين و محاية البيئةوانس حيىي،  - 3
4 - 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. 
5 - Conseil D’état, op.cit., P 104 
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الالزمة يف خمتلف اجملاالت السياسية،  القانونية جتاوز خمتلف الصعوابت واملعوقات اليت حتول دون ذلك، وهذا ابختاذ اإلجراءات
 عام للدولة.الكفيلة خبلق بيئة مناسبة تساهم يف حتسني وتعزيز مكانة اجملتمع املدين يف النظام ال ،االقتصادية، الثقافية واالجتماعية

لوقائية احتقيق احلماية  ملدين يفتمع اويف هذا اإلطار وقبل التطرق إىل أهم هذه اإلجراءات اليت تساهم يف تفعيل دور اجمل
 قيق ذلك.ون حتدللبيئة من خماطر التعمري، يتطلب األمر بداية حتديد أهم املعوقات والعراقيل اليت حتول 

 يف اجملال العمراين أوال: معوقات العمل البيئي اجلمعوي
يعود ابلرغم من األمهية الكربى اليت ميثلها اجملتمع املدين يف محاية البيئة من خماطر التعمري، إال أن الواقع يؤكد حمدودية هذا الدور، و 

تمع املدين، ومنها السبب إىل وجود العديد من املعوقات اليت حتول دون جتسيد هذا الدور بفعالية، منها ما يتعلق ابلبيئة احمليطة ابجمل
 ما يتعلق بتكوينه الداخلي.

ويقصد هبا التحدايت اخلارجية اليت تؤثر على فعالية الدور البيئي للمجتمع املدين، اليت تكون املعوقات اخلارجية:  -1
 يف الغالب مشتكة بني خمتلف مؤسساته سواء من الناحية القانونية أو السياسية أو االقتصادية أو غريها.

خاصة يف جمال  ،يعترب من أهم التحدايت اليت تواجه اجملتمع املدين بصفة عامةطار قانوين واضح: غياب إ -1-1
محاية البيئة، ويقصد هبا الثغرات والنقائص النامجة عن النظام القانوين الذي حيكم اجملتمع املدين وينظم نشاطه، حيث يعاين العمل 

بسبب عدم مالءمة التشريعات والقوانني ومسايرهتا للمتغريات والظروف السياسية  اجلمعوي البيئي من مجود النظام القانوين السائد
 واالقتصادية واالجتماعية املؤثرة على البيئة، إضافة إىل االفتقار إىل سياسة بيئية واضحة حتدد دور اجملتمع املدين جبميع مؤسساته يف

 أو     ا وعدم تكامل دورها مع دور اهليئات واملؤسسات العمومية محاية البيئة، وهذا يؤدي حتما إىل إضعاف التنسيق فيما بينه
 قدرهتا على التسيري اإلداري. ضعفمع القطاع اخلاص، انهيك عن 

وعدم منحها مرونة يف التوسع والتكيف مع املتغريات احلاصلة يف مجيع اجملاالت وعدم  القانونيةفجمود النصوص 
حلماية البيئة، وهذا يؤثر سلبا على الدور  العامليةارتكازها على ضرورة محاية البيئة، جيعلها قاصرة على مواكبة التوجهات واملعايري 

لألهداف املسطرة يقلل من مرونة اجملتمع املدين ويقيد عمله، على عكس اشتاط التحديد املسبق  كما أنالبيئي للمجتمع املدين،  
 التشريعات العاملية اليت تسعى إلاتحة فرصة أوسع ملؤسسات اجملتمع املدين ومنحها حركة أكثر يف مزاولة نشاطها البيئي.

ة إىل دراسة معمقة من شأهنا حيث تبقى النصوص القانونية التشريعية فيما يتعلق ابلعمل اجلمعوي البيئي يف حاجة ماس
      الوقوف على كل ما يعيب التطبيق الفعلي هلا وخلق االنسجام بني خمتلف مؤسسات اجملتمع املدين مما ال يتعارض مع احلق 

ماية األفراد حب الكفيلةالشروط القانونية احلد األدىن من يف ممارسة الرقابة على األنشطة العمرانية امللوثة للبيئة، حيث أهنا ال ُتوفر 
 السياسية واألمنية.   ابلظروفويتم تربير ذلك عادة  ،واجملتمع املدين عموما

تعترب من أهم املعوقات السياسية، فعلى الرغم من االنتقال إىل التعددية السياسية الثقافة السياسية السائدة:  -2-1
قة الدولة ابجملتمع املدين مل تتغري كثريا عما كان عليه الوضع يف اليت أعقبها التعدد الكبري يف تنظيمات اجملتمع املدين، إال أن منط عال

 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،  

لتحكم يف طرق أدائه ويف عالقته ابملنظمات واهليئات األخرى، وهبذا فهي تتخذ موقفا مزدوجا، كأن تقوم مبراقبة مصادره املالية وا
فهي من جهة ترغب يف تنشيط وإشراك مؤسسات اجملتمع املدين يف احلياة العامة ومن جهة أخرى حتاول توجيه هذا النشاط 

 ما يتعلق مبنح التسهيالت و اإلعاانت.في انتقائيلتحقيق أهداف معينة كأن تقوم مبمارسة هذه العالقة بشكل 
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تمع املدين قة الدولة ابجملال أن عالسية إفبالرغم من هامش احلرية الذي تتمتع به منظمات اجملتمع املدين خاصة بعد التعددية السيا
ل من أج حتقيقهماوب ون املطلالتعاتتجه حنو ضمان استمرار نوع من السيطرة على منظمات اجملتمع املدين ال على أساس الفصل و 

 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 

 يف ختضع الدولة للمجتمع كليا، واحلقيقة أنه تتجاوز صالحياهتا وهو نتاج حتديد العالقة بني اجملتمع والدولة ألن خوفا من أن
ة وال تعترب الدولة هي اخلصم اللدود ابلنسبة للمجتمع املدين وإمنا قوى فبعض جماالت صراع اجملتمع املدين مثل البيئة والصحة والثقا

الناحية العملية عرقلة عملية ، فالثقافة السياسية السائدة هي عامل أساسي لتكريس ظاهرة التسلط، وهو ما يعين من 1السوق
 جتسيد محاية البيئة.

 تتميز مؤسسات اجملتمع املدين ابلتبعية املالية للدولة،ضعف التمويل احمللي وشبهات التمويل األجنيب:  -3-1
وتعترب هذه األخرية املمول الرئيسي هلا خاصة يف ظل تضييق احلصول على متويل من جهات أخرى، حيث تعاين أغلبية هذه 

سات من حمدودية التمويل الذي حتصل عليه، انهيك عن ضعف القطاع اخلاص الذي ال ميلك جرأة اجملازفة يف دعم ومتويل املؤس
العمل اجلمعوي وضعف املساعدات األهلية نظرا لضعف الثقة يف مؤسسات اجملتمع املدين، فضال عن القيود القانونية والبريوقراطية 

 2التربعات وربطها ابألهداف املسطرة. اليت تضعها احلكومة على عملية مجع
 أن ي املنوط به، إالور البيئابلد فرغم أن املوارد اليت متتلكها مؤسسات اجملتمع املدين تعترب من أهم متطلبات قيامه

 ذلكقلة كلما ساهم الية مستوارد منشاطها، فكلما توفرت م استقالليةعلى إعاانت الدولة بشكل كبري يؤثر سلبا على  اعتمادها
داف اجملتمع ة فعالة لتعديل أهوسيل ط ورقة ضغعن الدولة، فاملوارد املالية متثل و  واستقاللهيف فعالية الدور البيئي للمجتمع املدين 
هتا، فإذا  قرارا استقالليةس عية وأساللجم فتمويل اجلمعيات هو أحد عناصر فاعلية ابلنسبة ،املدين اليت ال تتوافق مع مصلحة الدولة

اب أو الدولة عض األحز ن طرف بملدى بعض اجلمعيات، كاجلمعيات املهنية واجلمعيات املدعمة   ال ميثل إشكااللتمويل كان ا
 فإنه يشكل عائق للجمعيات البيئية.

عات اجملتمع بعض قطا ن جهةمأما التمويل األجنيب فهو حماط بكثري من الشبهات والشكوك ليس فقط من جهة السلطة وإمنا 
جندات عمل أورغبتها يف فرض  املاحنة جنبيةيت ترفض قبوله، واليت عادة ما تثار الشبهات حول نوااي الدول أو املنظمات األاملدين ال

 وأولوايت ختدم مصاحلها ابلدرجة األوىل أو تتعارض مع املصاحل الوطنية.
الذي ال  ال اجملال البيئي ظل إمهيفسيما ال ،البيئيومن هذا املنطلق ميكن تقدير حجم املعاانة اليت ميكن أن تواجه العمل اجلمعوي 

املتبعة يف متويل  جلزائري والطريقةقتصاد اية لالحيظى ابالهتمام الالزم يف القانون اجلزائري نظرا حلداثته، وابلتايل فإن الوضعية احلال
 اجلمعيات جتعل من الصعب تفعيل النشاط البيئي للمجتمع البيئي.

يعترب التنسيق فيما بني اجلمعيات البيئية حتد األخرى:  معيات البيئية واجلمعياتضعف التنسيق بني اجل -4-1
حقيقي لتفعيل دورها، فرغم أن محاية البيئة هدف مشتك يتم بطريقة متكاملة وشاملة لكل عناصرها، إال أن اختصاص كل مجعية 

فعلى اجلمعيات املختصة حبماية البيئة من خماطر بعنصر منها ال حيقق احلماية املنشودة نظرا لتقاطع وتداخل االختصاصات، 
، و أن ال تتم ةالتعمري أن تعمل على محاية مجيع العناصر البيئية يف إطار منسجم ومتناسق بني خمتلف اجلمعيات البيئية وغري البيئي

إطار نسيج من العالقات  هذه احلماية على أساس اختصاص نوعي منفصل تتم يف ظله تقسيم وجتزئة البيئة إىل عناصر منفصلة يف
التعاونية والتنسيقية فيما بينها، على أن تبقى هذه العالقات ختضع الجتهاد أعضاء اجلمعيات يف إجياد شركاء من مجعيات تنشط 
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عيات يف جمال البيئة أو غريها، وهبذه الطريقة تستطيع اجلمعيات البيئية أن تستفيد من الطاقات املالية والبشرية وخريات ابقي اجلم
 من أجل حتقيق أهدافها وتطوير أساليب عملها وجتسيد محاية البيئة يف اجملال العمراين بصورة فعالة .

تؤثر على فعالية و املدين  لمجتمعويقصد هبا جمموع التحدايت اليت تتعلق ابلتكوين الداخلي لاملعوقات الداخلية:  -2
 دوره البيئي.

التسيريية، و إلدارية دراهتا اغالبية اجلمعيات البيئية بضعف قتتميز ضعف التنظيم والتخطيط املستقبلي:  -1-2
ة لوسائل القانونيعرفتهم ابعدم مو ويرجع سبب هذا الضعف إىل افتقار أعضائها إىل التكوين اإلداري الضروري لتسيري اجلمعية 

على  لفيما خيص التداو  لتقليديةارة دااملتاحة لتحقيق األهداف البيئية إضافة إىل اعتماد األسلوب البريوقراطي املوروث عن اإل
 القيادة ومناقشة املشاريع.

واجدها املستمر تا وضمان هدفه هو الشأن ابلنسبة لكل تنظيم اجتماعي فإن جناح مجعيات محاية البيئة يف حتقيق افكم
ا وأتطريها يف تطوير تكوينه ستمرارالاعلى  يف امليدان يعود ابلدرجة األوىل إىل قوة التنظيم واالنضباط والتخطيط احملكم، مع العمل

م عائق حيول دون يشكل أه تناسبوأساليب عملها مبا يتوافق مع مطالب اهليئات املشرفة على قطاع البيئة، حيث أصبح عدم ال
 جتسيد دورها البيئي بصورة فعالة. 

تنحصر أغلب نشاطاهتا يف ردود إضافة إىل غياب التخطيط املستقبلي نتيجة لضعف قدراهتا اإلدارية والتسيريية، حيث 
أفعال عن مواقف اإلدارة وليس التنبؤ والتخطيط، فغالبية اجلمعيات تعجز عن حتقيق أهدافها نتيجة لعدم قدرهتا على حتقيق تعبئة  

ختطيط مستقبلي وتصور، كما يعترب الضمان الوحيد لنجاح العمل اجلمعوي سواءا من خالل  إىل كافية للجمهور الذي حيتاج
لجوء إىل اجلمهور للقيام ابلتطوع امليداين أو من أجل القيام أبعمال معينة أو تقدمي الدعم املايل الكايف إلجناح املشروع أو القيام ال

 .1مبمارسة الضغط أو القيام بكل هذه النشاطات جمتمعة
 كة اجملتمع املدينر ظيم مشايف تن رغم التحول القانوين اجلذري ضعف الرغبة التطوعية يف جمال محاية البيئة: -2-2

ويعود  ،مشيايزال حمدودا وها بيئية الات الخالل السنوات األخرية إال أن دور اجلمعيات يف محاية البيئة ومسامهتها يف اختاذ القرار 
ة خالل العشرية خرية خاصت األذلك إىل عدة أسباب أمهها غياب إطار قانوين واضح يكفل حرية إنشاء اجلمعيات طيلة السنوا

وح اب ر يي البيئي، وغدام الوعة انعداء، مما أدى إىل ضعف الرغبة يف التطوع والعمل املدين خاصة يف اجملال البيئي نتيجالسو 
وال  اامسه رف منها إالّ عوال يُ  وجودهايكاد يشعر املواطنون ب املواطنة البيئية، إضافة إىل ضعف الثقة فيها لدرجة أن بعضها ال

تمع املدين اليت سات اجملمؤس بعض يفالثقة أصال  انعدام ، بل إن األمر قد يصل إىل االحتفال ابملناسباتإال يف  ينحصر دورها
 حساب البيئة. خصية علىشهداف أحتوم حوهلا شبهات الفساد وعدم األمانة والتاخي يف محاية البيئة، وتكون وسيلة لتحقيق 

تفعيل دور لمل أساسي ية عاعلى املعلومات البيئ يعترب احلصول صعوبة احلصول على املعلومات البيئية: -3-2
حبق  املشرع اجلزائري سياق أقرا الويف هذ ،اجملتمع املدين يف محاية البيئة من خالل ضمان ارتكازه على قاعدة معلومات بيئية

 اجلمعيات يف اإلعالم البيئي واإلطالع على الواثئق اإلدارية اليت تتعلق حبماية البيئة.
 ،املدين ر البيئي للمجتمععيل الدو ون تفاليت حتول د من أهم التحدايتيعترب جتسيد هذا احلق  ،مت التطرق إليه سابقا إال أنه كما 

ملتطلبات  ات التنموية وفقا السياستقومي ابعتبار أن املعلومات والبياانت اخلاصة أمر ضروري ملمارسة النشاط البيئي واملسامهة يف
 محاية البيئة.
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 اآلليات القانونية لتفعيل العمل اجلمعوي يف اجملال العمرايناثنيا: 
ة من خماطر التعمري، واليت مت استعراض أمهها، إال أنه ميكن ئابلرغم من الصعوابت اليت يواجهها اجملتمع املدين حلماية البي

اجملتمع املدين يف حتقيق تنمية عمرانية تتوافق حتسني هذا الدور وتفعيله من خالل توفري اآلليات القانونية الكفيلة بضمان مسامهة 
 مع متطلبات محاية البيئة، واليت يتم التطرق إىل أمهها فيما يلي:

يتوقف تفعيل دور اجملتمع املدين البيئي يف اجملال العمراين بصفة خاصة من الزاوية اآلليات القانونية والسياسية:  -1
املواطنة؛ حيث يتطلب األمر إتباع أساليب وقيم الدميقراطية  ساسيتني مها: الدميقراطية والسياسية على توفري ضمانتني أو ركيزتني أ

 ضمن هيكلة وبنية العالقات داخل اجملتمع املدين ذاته يف إطار التنسيق والتعاون الذي يزيد من القدرة املطلبية للعمل اجلمعوي.
        جتمع ـدين مرتبط ارتباطا وثيقا ابلتحول الدميقراطي يف أي ميف هذا اإلطار ميكن القول أبن تطور مؤسسات اجملتمع امل و

من اجملتمعات، ذلك أن العالقة بني تلك املؤسسات ال ميكن هلا أن تزدهر وتتطور إال يف إطار املناخ الدميقراطي، كما أهنا ابملقابل 
طول فتة ممكنة، وذلك يعود إىل طبيعة الدور اإلجيايب عد من األسس املهمة لتسيخ مبادئ النظام الدميقراطي وضمان استمراره ألتُ 

وصل بني املواطن والدولة، بل أكثر من ذلك أهنا تعترب إطارا  حلقةؤديه تلك املؤسسات، حيث تعترب كن أن متارسه أو تُ الذي ميُ 
سلطات اإلدارية ابلطرق السلمية، قانونيا ملمارسة حق املواطنة، يلجأ إليها األفراد عند عجزهم عن إيصال انشغاالهتم البيئية لل

إطارا فعاال يف بلورة العديد من املواقف  ،حيث يشكل اجملتمع املدين ابعتباره الفضاء احلر للتعبري عن تطلعات وآراء أفراد اجملتمع
ضيت قضااي اليت حُ نهم من ضمنها القضااي البيئية؛ ابعتبارها أحد أكثر اليالعامة لألفراد إزاء القضااي واالهتمامات املشتكة ب

شكل هذا اجملال ابلتحديد موضوع اهتمام كبري ملختلف تنظيمات وفعاليات يابهتمام وعناية اجملتمعات اإلنسانية املعاصرة، إذ 
جتاه ااجملتمع املدين، بداية ابحلركات االجتماعية واإليكولوجية، مث انتقاال إىل ابقي الفعاليات األخرى اليت أبدت جتاواب ومبادرة كبرية 

 قضااي البيئة كاألحزاب السياسية والتنظيمات العمالية والنقابية.
يف تفعيل  كلما ساهم ذلك  ،وابلتايل، فكلما كان هناك إمكانية متاحة لتكريس املنهج الدميقراطي وتعزيزه يف اجملال البيئي

 عمل اجملتمع املدين مبختلف مؤسساته ابلشكل الصحيح.
أن تقوية اجملتمع املدين وتعزيز دوره ال يوجد إال يف إطار دولة دميقراطية حتتم حقوق على  وقد أكدت دراسات عديدة

مواطنيها استنادا إىل أسس ومبادئ املواطنة وسيادة القانون، وتستند إىل مؤسسات قوية تؤكد قدرة الدولة على أداء وظائفها 
ة احلركة بعيدا عن التدخل املباشر يا من التمتع هبامش من حر بفعالية كما تضمن أيضا استغالل مؤسسات اجملتمع املدين، ومتكينه

للدولة، فاالستقالل النسيب عن الدولة يعترب من أبرز خصائص اجملتمع املدين، كما أن احلديث عن الدولة القوية هبذا املعىن ال يعين 
 والتقدم االقتصادي واالجتماعي.إضعاف اجملتمع املدين، إذ أن وجودمها معا يدعم الدميقراطية واالستقرار السياسي 

الدميقراطي يف الدول يساهم يف تفعيل دور اجملتمع، كما يزيد من قوة الدولة، اليت تعترب مبثابة املنهج وهبذا فإن تكريس 
دور ابرز اإلطار السياسي والقانوين للمجتمع املدين، وبذلك ال ميكن الفصل بني اجملتمع السياسي واجملتمع املدين، فهذا األخري له 

ىن يف تشكيل اإلطار السياسي، كما أن استقرار أمناط معينة من املؤسسات والعالقات السياسية يتوقف على مدى استنادها إىل بُ 
اجتماعية وتكوينات ثقافية قائمة يف اجملتمع، فبقدر ما تكون إطارا قانونيا سليما ابلنسبة ملختلف قوى وفئات اجملتمع املدين 

وتوصيل مطالبها والتعبري عن تصوراهتا، وابلتايل تفتح اجملال أمام مؤسسات اجملتمع املدين للتأثري يف السياسات ملمارسة احلقوق 
 واملسامهة يف اختاذ القرارات إىل جانب الدولة من خالل عدة وسائل وأدوات سواء تعلق األمر ابجملال البيئي أو ابجملاالت األخرى.

قراطية والتوسع يف تطبيقها يساهم يف متكني اجملتمع املدين من الدفاع عن البيئة وحتقيق ابلتايل فإن إتباع منهج الدمي و
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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يقصد هبا جمموع اآلليات اليت يتم من خالهلا حتقيق التطور يف اجملال االقتصادي الذي يعترب قتصاديـة: اآلليات اال -2
حيان جماال خصبا لتفعيل دور اجملتمع املدين يف مجيع املناحي مبا فيها اجملالني العمراين والبيئي، فالتنمية االقتصادية تعترب يف أغلب األ

اجملتمع املدين سواء هبدف املشاركة يف التنمية أو هبدف ضبطها وفقا ملقتضيات محاية البيئة الدافع األساسي لنشأة مؤسسات 
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.
أة وتفعيل دور اجملتمع املدين، شريطة أن يرتكز على إعطاء دور أكرب للقطاع اخلاص فالتطور االقتصادي ضروري لنش

واملبادرات اليت يقوم هبا املواطنون بشكل فردي أو يف ظل مجعيات تعاونية مستقلة، حيث يقتصر دور الدولة على صياغة القواعد 
 ز عن القيام هبا.اليت تنظم النشاط االقتصادي اخلاص والقيام ببعض املشاريع اليت يعج

يرتبط هذا الدور ارتباطا وثيقا ابألساليب املتبعة يف التنظيم والتسيري يف خمتلف هياكل اإلدارة العمومية واملؤسسات املالية 
صاديني وأجهزة الدولة االقتصادية، فالضرورة امللحة اليوم تتمثل يف إهناء أسلوب التسيري البريوقراطي وإعطاء املبادرة للمتعاملني االقت

       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.
ا اإلطار تربز وبشكل واضح العالقة القوية بني األسلوب الدميقراطي والتنمية االقتصادية، فهذه العالقة تكون ويف هذ

فمن الصعب حتقيق تنمية اقتصادية قائمة على اقتصاد السوق يف ظل غياب  ،ابجتاه أتثر التنمية إىل حد بعيد ابإلطار السياسي
كز على عوامل ومتطلبات هي من النتائج احلتمية للتنمية االقتصادية احلقيقية مثل رفع دميقراطية حقيقية، كما أن هذه األخرية ترت

هد لنمو القيم والتوجهات املؤيدة للدميقراطية، وهبذا يكون من غري املمكن للدميقراطية  ا ميُ مم مستوى الدخل، رفع مستوى التعليم
نظام اقتصادي يقوم على احلرية واملنافسة، وابلتايل تتمكن خمتلف كبنية وآليات وقواعد أن تنجح كأسلوب للتسيري إال يف ظل 

مؤسسات اجملتمع املدين من القيام بدور فاعل يف سياق العملية االقتصادية من خالل ممارسة حقها الرقايب واملسامهة بشكل فعال 
 ومبادئها. يف تنظيم التنمية االقتصادية وفقا للضوابط البيئية يف إطار ترسيخ قيم الدميقراطية

    فمحدودية الثقافة البيئية تعترب  ،تكتسي الثقافة البيئية أمهية ابلغة لتطور اجملتمع املدين البيئياآلليات الثقافية:  -3
على هذا يكون من غري املمكن للمجتمع املدين أن يضطلع  اط نشاط اجملتمع املدين وحتد من فعاليته، وبناء  ثبّ من أبرز العوائق اليت تُ 

حتسينها يف اجملال العمراين، فالتلوث  و تهابدور فاعل يف محاية البيئة من دون إطار ثقايف بيئي يساعد على ترسيخ مبادئ محاي
ة ترتبط ارتباطا وثيقا بثقافة وسلوك الناتج عن األنشطة العمرانية يعترب إضافة إىل أنه مشكلة تقنية فنية، فإنه أيضا مشكلة ثقافي

الفرد داخل اجملتمع الذي يعترب املتسبب الرئيسي هلذا التلوث، وهذا يعين أن مشكلة تلوث البيئة احلضرية هي مشكلة ابلدرجة 
خالل التوجه األوىل إنسانية تتعلق مبوقف الفرد وطريقة تعامله مع البيئة اليت يعيش فيها، لذا وجب تعديل السلوك اإلنساين من 

كيف التصرف اإلنساين يف البيئة والتوافق معها، وهو مبثابة توجيه عملي لتعامل اإلنسان الثقايف كون التصرف الثقايف هو الذي يُ 
 مع البيئة ابالنتفاع منها واحلفاظ عليها يف آن واحد.

ية لدى األفراد كاجتاه وفكر وفلسفة نشر الوعي البيئي وخلق ثقافة بيئيف  من هذا املنطلق وجب التوجه حنو االشتاك 
 يف تعامله مع البيئة اليت يعيش فيها. الفرد يضبط سلوك

من خالل ما سبق يتضح بشكل واضح أن تعزيز محاية البيئة ووقايتها من خماطر التعمري يقتضي بلورة الشراكة بني الدولة 
طالئعية تتعلق ابلتحسيس والتوعية والتبية البيئية، إضافة إىل دورها  واجملتمع املدين يف مقدمتها اجلمعيات البيئية اليت تضطلع أبدوار

الرقايب من خالل مشاركتها يف صياغة القرارات اإلدارية يف اجملال العمراين وضمان إدماج البعد البيئي فيها، حيث كرس املشرع 
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ارسة دورها االستشاري يف اجملال العمراين واحملافظة اجلزائري كال من االستشارة والتحقيق العمومي كوسائل قانونية لتمكينها من مم
على البيئة وحتسينها على املستوايت احلضرية واألوساط الطبيعية، ولتجسيد هذا الدور بشكل فعال يتطلب األمر جتاوز مجيع 

ة فيما خيص البناء املؤسسايت العراقيل املوضوعية والذاتية اليت حتول دون تفعيل دورها البيئي مما يتطلب األمر تعزيز قدراهتا خاص
للمجتمع املدين، إصالح البنية التشريعية وحتسني وسائل اإلعالم ونشر الثقافة البيئية من خالل توفري جمموعة من اآلليات القانونية 

فكرة الشراكة و السياسية و االقتصادية و أيضا الثقافية الكفيلة خيلق بيئة مالئمة ملمارسة النشاط اجلمعوي البيئي ترتكز على 
 اجلديدة بني الدولة واجملتمع املدين يف اجملال البيئي مع ضمان  نشر الوعي البيئي لدى املواطن.
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 مة: ـخات
 الرتسانة هذه االهتمام، منظومة قانونية جديرة ابلعناية و هناك  أن إىل، مت التوصل الدراسةيف موضوع  من خالل البحث

من استقرار النصوص القانونية  انطالقا حيث أنه، من القوانني كرست جمموعة من الوسائل القانونية لوقاية البيئة من خماطر التعمري
ز بني التعمري التنظيمي و التعمري العملي، حيث تتوافق الوسائل القانونية مع طبيعة املشرع اجلزائري مي   أنيتضح  ابلتعمرياملتعلقة 

  التعمري املراد تنظيمه .
والتنظيم املسبق  التحكم يف  مسامهتهادورا هاما من خالل  أنواعهاويف هذا الصدد تؤدي املخططات البيئية مبختلف 

مع متطلبات محاية البيئة، ابعتبارها واثئق  العمرانية املزمع إنشاؤها وتقدمي التوجيهات الالزمة واحللول املستقبلية مبا يتوافق لألنشطة
حيث تعترب املخططات البيئية وسيلة قانونية مهمة لتحقيق احلماية الوقائية للبيئة من خماطر التعمري، و تتمثل يف كل من  ،مرجعية

ية العامة واملخططات البيئية املتخصصة، حيث خيتلف الدور البيئي هلذه املخططات حسب طبيعتها، فاملخططات املخططات البيئ
البيئية العامة تساهم يف محاية البيئة من خالل تنظيم األنشطة  العمرانية و التحكم فيها  وفقا ملقتضيات محاية البيئة، وهي يف هذا 

يفرض على السلطات اإلدارية ضرورة مراعاة االنشغاالت البيئية عند إعدادها، السيما  ترتكز على مبدأ اإلدماج البيئي الذي
      أدوات التهيئة والتعمري اليت تعترب القاعدة األساسية يف جمال التخطيط العمراين، بينما هتدف املخططات البيئية املتخصصة 

اج البيئي وإمنا ترتكز على فكرة أن للبيئة قيمة ذاتية تستوجب إىل محاية البيئة بصفة مباشرة، فهي ال تعتمد على مبدأ اإلدم
احلماية، وهبذا فهي ال تقتصر على عنصر من العناصر البيئية، وإمنا تشمل البيئة ككل سواءا على املستوى احمللي أو على املستوى 

 املركزي. 
وم حمدد، إضافة إىل غياب سياسة بيئية ففي ظل حداثة موضوع محاية البيئة يف التشريع اجلزائري وصعوبة حتديد مفه

أدى ذلك إىل صعوبة إتباع أسلوب املخططات البيئية الشمولية يف احلد من واضحة وغياب الوسائل واألدوات الالزمة لتجسيدها، 
فرغم أمهيتها أما فيما خيص املخططات البيئية العامة،  خماطر التعمري، حيث ظهر شرخ كثري بني اجلانب النظري واجلانب التطبيقي،

 يف تنظيم احلركة العمرانية  و مسامهتها يف احلد من التهديدات العمرانية للبيئة، إال أهنا تبقى خمططات تنموية ابلدرجة األوىل، تنظر
شغاالت إىل البيئة من زاوية فائدهتا التنموية ال من انحية قيمتها الذاتية  اليت تتطلب احلماية واحملافظة عليها، حيث مل أتخذ االن

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،        

من ذلك، تبقى املخططات البيئية  وسيلة قانونية هامة لوقاية البيئة من خماطر التعمري، ابعتبارها واثئق مرجعية تقدم  وابلرغم
أهنا  حتتاج إىل التجسيد العملي من  التوجيهات الالزمة للتحكم يف األنشطة العمرانية مبا يتوافق مع مقتضيات محاية البيئية، إال  

العمرانية الفردية  األنشطةقاية املسبقة على ر دورا مكمال من خالل ممارستها لل تؤدياليت خالل وسائل الضبط اإلداري البيئي، 
 ةـــــــاإلداريي متتلكها السلطات ـــــل التــــائـــــــــابلوس األمرتعلق  ة، سواءــــئيـــــــــــــيــ رمستها املخططات الباليت توجيهاتلل اوالتحكم فيها وفق

 التسيري الوظيفي لبعض يفواملشاركة  يف إطار اجملتمع املدين البيئي، الذي يساهم يف إدماج البعد البيئي ضمن القرارات العمرانية أو
 البيئية، وهبذا فهو ميارس سلطة الضبط مبفهومه الواسع . اإلداريةاهليئات 

الرخص العمرانية دورا هاما يف وقاية البيئة من خالل إعمال سلطات الضبط اإلداري اخلاص ابلتهيئة  تؤدي حيث
والتعمري، وممارسة الرقابة املسبقة على خمتلف أنواع األنشطة العمرانية من بناء، جتزئة وهدم، وضمان احرتامها ملقتضيات محاية 

ء مبجموعة من الضوابط البيئية اليت تتعلق إما ابلبناء يف حد ذاته كالقواعد العامة البيئة، حيث تعمل على تقييد احلق يف البنا
ما املتعلقة مبظهر البناايت، اليت هتدف إىل محاية النظام العام اجلمايل، أو القواعد املتعلقة مبقتضيات الصحة العمومية يف املباين، وإ

اشرتط املشرع ضرورة احلصول على ترخيص إداري مسبق من السلطات  فقد موقع البناء خاصة إذا تعلق األمر ابملناطق احلساسة،
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، وهذا قاإلدارية املعنية كشرط مسبق للحصول على رخصة البناء، على أن تكون مطابقة للمخططات النوعية اخلاصة بتلك املناط
إرفاق طلب رخصة البناء أو رخصة التجزئة جبملة من  اشرتط ضرورة كما ،  ما يوفر هلا محاية مضاعفة نظرا لقيمتها اإليكولوجية

البياانت اليت تبني مدى انسجام أشغال البناء والتهيئة مع قواعد محاية البيئة، من خالل إجراء الدراسات البيئية املسبقة املنصوص 
يئات واملصاحل والشخصيات وضرورة استشارة خمتلف اهل ،91/176 رقم من املرسوم التنفيذي 9و 35عليها يف كل من املادتيـن 

العمومية اليت هلا عالقة ابجملال البيئي، وتعد هذه االستشارة مبثابة رقابة مسبقة تضمن مراعاة أعمال التهيئة والتعمري لالعتبارات 
 البيئية.

ئي و اجملتمع ومن وسائل الضبط اإلداري البيئي أيضا أسلويب احلظر واإللزام، واليت تشكل إضافة إىل دراسة التأثري البي
ضماانت موضوعية وقائية تكفل تطبيق قواعد التشريع البيئي اليت متتاز ابلصفة اإللزامية مبا فيها قواعد التهيئة والتعمري،  املدين البيئي

اسة، ابعتبار أن التشريع وسيلة أساسية لتحقيق التوازن بني مقتضيات التنمية وضرورة احملافظة على البيئة خاصة يف املناطق احلس
 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 
التعرف على اآلاثر السلبية ملختلف املشاريع، واختاذ أفضل التدابري اإلداري البيئي نظرا ملا يتميز به من طبيعة وقائية هتدف إىل 

واإلجراءات لتجنبها، وهي بذلك حتافظ على النظام العام البيئي، و تعترب أيضا أداة إلدماج االعتبارات البيئية يف اجملال العمراين 
 اجملتمع املدين البيئي للمشاركة يف تسيري الشؤون البيئية.وفضاء ملمارسة الدميقراطية التشاركية من خالل فتح اجملال أمام اجلمهور و 

و يؤدي أيضا اجملتمع املدين دورا هاما  يف ممارسة الضبط اإلداري البيئي على األنشطة العمرانية، حيث كرس املشرع  
رارات العمرانية  اليت تتمثل اجلزائري وسيليت االستشارة و التحقيق العمومي لتمكني اجلمعيات البيئية من املشاركة يف صياغة الق

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 .

 استخالص مجلة من النتائج اليت تقتضي تقدمي جمموعة من التوصيات كمايلي :  لي هلذه الدراسة مت بعد العرض التفصي
 : الدراسة نتائج  
   ،سبيل لتحقيق التنمية العمرانية  فالمن خالل هذه الدراسة يربز بشكل واضح أمهية البعد البيئي يف اجملال العمراين

العمرانية وفقا للمنظور البيئي، فالتنمية العمرانية املستدامة  األنشطة وميمن خالل إعادة تق إال   القادمة لألجيالستمراريتها او 
ابملقابل ضمان الوفاء ، و تضمن من جهة متكني كل فرد من العيش يف بيئة صحية و نظيفة مع توفري مستوى معيشي مالئم

التنموية ابستهالك املوارد الطبيعية  األهدافعلى حتقيق  األولابالحتياجات العمرانية، فهي جتمع بني خطني متعارضني، يركز 
  .القادمة لألجيالالبيئية ، يف حني يركز اجملال البيئي على ضمان محاية البيئة و استمراريتها  األوساطواستغالل 

  اليت يستحيل يف الغالب معاجلتها أو احتوائها، فهي تشكل إطار  رار البيئيةضالوسائل القانونية الوقائية تتناسب مع طبيعة األ
 إذاو هو مسعى يتماشى مع ما يقتضيه التنمية العمرانية املستدامة  أاثرهالتقليص من  األقلعلى  أواستباقي ملنع وقوع الضرر 

 .بشكل دقيق وواضح  أحكامهامتت مراعاة 
 تعمري تبني أن املشرع اجلزائري يسعى إىل حتقيق التنمية العمرانية وفقا ملقتضيات من خالل استقراء النصوص القانونية املتعلقة ابل

وقاية البيئة واألوساط الطبيعية واملناظر والرتاث الثقايف والتارخيي يف إطار احرتام مبادئ وأهداف تعترب  حيث محاية البيئية، 
كما نص املشرع على ضرورة مراعاة االعتبارات ،  90/29ون السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية من األهداف األساسية للقان

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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 حيث توجد فروقات زمنية من بشكل كبري يف اجلانب التشريعيتك العمرانيةالبيئي للوسائل القانونية  األداءات من معوق ،
عدم فعالية كال  إىلرسوم التنظيمي املطبق له، مما خيلق نوع من عدم التناسب يؤدي حتما شاسعة بني النص القانوين وامل

 . النصني
  التعليمة رقم  عن طريقخمالفة املشرع اجلزائري للمبادئ القانونية من خالل حماولته ختفيف إجراءات احلصول على رخصة البناء

                     من اتريخ صدورها ابتداءالقانوين املتبع  اإلطار األخريةمرسوم تنفيذي،حيث تعترب هذه  بدال من85/13
ما إىل خلق إشكاالت قانونية، واملالحظ أن هذه التعليمة مل تشر إىل دراسة مدى التأثري وهذا يؤدي حت ،17/01/2013يف 

  . 91/176 رقم على البيئة كما مل تشر إىل ضرورة استشارة اجلمعيات البيئية عند كما كان منصوص عليه يف املرسوم التنفيذي
 املخططات البيئية الشمولية على املستوى احمللي وأيضا ومفهوم واضح للبيئة أدى إىل صعوبة اتباع أسلوب  غياب تصور

 ظهر شرخ بني اجلانب النظري و اجلانب التطبيقي .  املركزي، حيث
  طبيعة التهديدات العمرانية للبيئة يتطلب حلها تعبئة العديد من اجلهات الفاعلة على مستوايت متعددة تتجاوز يف كثري من

تعززت بفعل  األخرياملتزايدة هلذا  فاألمهيةة و الرتكيز أكثر على دور اجملتمع املدين البيئي، املؤسساتية التقليدي األطر األحيان
       بفضلها حتتل خمتلف مؤسساته خاصة اجلمعيات البيئية مكانة مميزة  أصبحتمن العوامل اخلارجية و الداخلية اليت مجلة 

املشرع اجلزائري حصر  أن إالالقرارات العمرانية  ةبات محاية البيئة و صياغيف محاية البيئة و حتقيق التنمية العمرانية وفقا ملتطل
الدور  إىليساهم يف ترقيته  أنعمل اجملتمع املدين البيئي يف اجملال العمراين على املشاركة يف صياغة القرارات العمرانية دون 

خاصة يف ظل  اإلداريةو نقص ثقتهم يف السلطات  األفرادغياب الوعي البيئي لدى  إىل إضافةالتوعوي ،  أوالتحسيسي 
 قيمة قانونية آلرائهم  أيغياب 

 توصيات : 
  يبقى القانون أنال يعقل  إذيتالءم و الواقع املعاش، يقع على املشرع اجلزائري حتيني النصوص القانونية و املراسيم التطبيقية  مبا 

من ذلك  واألسوأاجملال البيئي، بل  أويف اجملال العمراين  سواءساري املفعول ابلرغم من التطورات الكبرية احلاصلة  90/29 رقم
زلزال بومرداس  و 2001ابب الواد  كأحداثحلدوث كوارث طبيعية  نتيجة معظم التعديالت تكون مبثابة حلول ترقيعية  أن

  .04/05رقم مبوجب القانون  90/29تعديالت على القانون  إدخالالذي من نتائجهما   2003
 .و تفادي الغموض املوجود يف النصوص القانونية  ضرورة تقنني قانون التعمري و القانون البيئي -
 إضرارهامينع ديناميكية ملسايرة حركية التعمري و التحكم فيها بشكل  أكثرو جعلها  ةجل تطوير املخططات العمرانيأالسعي من  -

لكل خمطط مع تقليص مساحتها من اجل ضمان   األراضيمضاعفة خمططات شغل  إىل إضافة إعدادهاابلبيئة، كتقليل مدة 
 سرعة االجناز .

ذات  لة البيئة و نشر الوعي البيئي لدى املواطن حول خماطر األنشطة العمرانية ،انطالقا من فكرة أن مشكحتسني الثقافة البيئية  -
 .ابملسؤولية جتاه البيئة  اإلحساسو  اإلدراك، ينبع من الوعي و  قيأخالطابع 
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،  منشورات خمرب حولياتانصر لباد، "بيع االراضي الفالحية التابعة االمالك اخلاصة لدولة و ااثرها على حتسني احمليط "،  -19
 127، ص2005الدراسات و البحوث حول املغرب و املتوسط، جامعة  منتوري، قسنطينة ) اجلزائر( ، العدد  السادس ، 

جملة عامل ضرورة البحث عن طرق لتفعيل املوضوع البيئي يف التنمية العمرانية "،  هاشم عبد هللا الصاحل، "العمران و البيئة: -20
 .2004،اجمللس الوطين للثقافة و الفنون و اآلداب، الكويت، مارس، 32، العدد الثالث، اجمللد الفكر

،  اآلداب و العلوم االجتماعية جملةزهية شويشي، "البيئة يف اجلزائر التأثري على االوساط الطبيعية و اسرتاتيجيات احلماية"،  -21
 .2012، ديسمرب16، العدد  كلية اآلداب والعلوم االنسانية، سطيف

،  04، العدد اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية و االقتصادية و السياسية، "رخصة البناء و محاية البيئة"يوسف بناصر ،  -22
 .جامعة بن عكنون، اجلزائر

 اجلامعية : البحوث -3
 األطروحات : 3-1

كلية احلقوق   )اجلزائر(، جامعة مولود معمري ، تيزي وزورسالة دكتوراه(، )بركان كرمي ، مسامهة اجملتمع املدين يف محاية البيئة،  -1
 .2014-2013اجلامعية  ةوالعلوم السياسية، السن
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رسالة دكتوراه(، )،  -منوذج املسيلة -بومجعة خلف هللا،  مقاربة للتحكم  يف النسج العمرانية و شبه العمرانية العفوية   -2
 2001 ، معهد اهلندسة املعمارية ، (اجلزائر) جامعة سطيف

بلقايد ، تلمسان )اجلزائر(،   جامعة أيب بكر رسالة دكتوراه(، دامي بلقاسم ، النظام العام الوضعي و الشرعي و محاية البيئة، ) -3
 .2004-2003كلية احلقوق، السنة اجلامعية 

صافية زيد املال، محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة على ضوء أحكام القانون الدويل، )رسالة دكتوراه (، جامعة مولود  -4
 .2013، كلية احلقوق و العلوم السياسية، )اجلزائر(  معمري ،تيزي وزو

)رسالة دكتوراه(،  الرشيد عبد الرزاق، أتهيل نظام التخطيط البيئي ابستخدام خمرجات نظام املعلومات اجلغرافية، عادل عبد -5
 .2007جامعة اجلزائر ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، 

ر اجلزائبن يوسف بن خدة ،  جامعة  عبد املنعم بن أمحد ، الوسائل القانونية اإلدارية حلماية البيئة يف اجلزائر، )رسالة دكتوراه(، -6
 .2009-2008 السنة اجلامعية ، كلية احلقوق،العاصمة 

 ، احلماية القانونية للبيئة يف إطار التنمية املستدامة، )رسالة دكتوراه(، جامعة حممد خيضر، بسكرة عبد الغاين حسونة -7
 .2013-2012السنة اجلامعية كلية احلقوق والعلوم السياسية، )اجلزائر(،  

        رسالة دكتوراه(، جامعة يوسف) القانونية للبيئة من التـلوث ابملواد اخلطرة يف التشريع اجلزائري، ةعلي سعيدان، احلمايــــ -8
 .2007 -2006خدة، اجلزائر العاصمة ،كلية احلقوق، السنة اجلامعية  بن

كلية   (،ابتنة)جامعة احلاج خلضررسالة دكتوراه(،  )ة، فاتن صربي سيد الليثي، احلماية الدولية حلق اإلنسان يف بيئة نظيف -9
 .2013-2012احلقوق و العلوم السياسية، السنة اجلامعية 

منصور جماجي ، رخصة البناء كأداة حلماية البيئة يف التشريع اجلزائري، )رسالة دكتوراه(، جامعة سعد دحلب، البليدة  -10
 2008)اجلزائر(، كلية احلقوق، البليدة،

لباد، النظام القانوين للسوق العقارية يف اجلزائر، )رسالة دكتوراه(، جامعة ابجي خمتار ، عنابة )اجلزائر (، كلية احلقوق، انصر  -11
 .2005-2004السنة اجلامعية 

، كلية )اجلزائر ()رسالة دكتوراه (، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان  وانس حيىي ،اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر، -12
  2007احلقوق، 

 املذكرات :  3-2
،  )اجلزائر(جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان  ،)مذكرة ماجستري(، -دراسة مقارنة -أمال مدين، املنشآت املصنفة حلماية البيئة  -1

 .2013-2012كلية احلقوق و العلوم السياسية، السنة اجلامعية 
جامعة بن يوسف بن خدة  اجلزائر العاصمة، كلية  )مذكرة ماجستري(،، حدة بن سعدة، محاية البيئة كقيد على امللكية العقارية -2

 .2007-2006احلقوق، السنة اجلامعيو 
احلقوق و العلوم  كلية،   )اجلزائر(حسينة غواس، اآلليات القانونية لتسيري العمران، )مذكرة ماجستري(، جامعة منتوري قسنطينة  -3

 .2012- 2011السياسية، السنة اجلامعية 
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احلق خنتاش، جمال تدخل اهليئات الالمركزية يف محاية البيئة  يف اجلزائر، )مذكرة ماجستري(، جامعة ورقلة، كلية احلقوق عبد  -4
 .2011-2010السنة اجلامعية ، )اجلزائر( والعلوم السياسية، ورقلة

        ،كلية احلقوق)اجلزائر( ،جامعة ابتنةعبد هللا لعوجيي ، قرارات التهيئة و التعمري يف التشريع اجلزائري، )مذكرة ماجستري(  -5
 .2012 -2011السنة اجلامعية ،  و العلوم السياسية

  ، )اجلزائر( ت القانونية للحد من ظاهرة البناء الفوضوي يف اجلزائر ، )مذكرة ماجستري(، جامعة بسكرةاكمال تكواشت ، اآللي -6
 .2009-2008السنة اجلامعية  احلقوق و العلوم السياسية، كلية

ر ضجامعة احلاج خل)مذكرة ماجستري(، كاهنة مزوزي، مدى فاعلية قوانني العمران يف مواجهة خماطر الكوارث الطبيعية ابجلزائر، -7
 2012.-2011، كلية احلقوق و العلوم السياسية، السنة اجلامعية )اجلزائر(ابتنة 

 جامعة )مذكرة ماجستري(،كمال حممد األمني،دور الضبط اإلداري يف تنظيم حركة البناء و التعمري"رخصة البناء منوذج"،  -8
 .2012-2011، السنة اجلامعية )اجلزائر(أبوبكر بلقايد تلمسان 

 ،البيئية يف التخطيط العمراين للمدن الصناعية و التشريعات املنظمة هلا، )مذكرة ماجستري( االعتباراتهالة حممد عادل عفت،  -9
 .2001جامعة عني مشس، معهد الدراسات و البحوث البيئية، )مصر( ،

 :املختلفة قـــــــــائـــــالوث -4
 .09/04/1997املؤرخة يف  21 رقماجلريدة الرمسية  ،"اجلزائر غدا  "اجمللس االقتصادي و االجتماعي، تقرير -1
  1997التنفيذ، أفريل األمم املتحدة، اجمللس االقتصادي واالجتماعي، إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية :التطبيق و -2

(E/CN.17/1997/8 ) 
، 2اإلمنائية، جمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا ) االسكوا(، دراسة إدماج البعد البيئي يف اخلطط جلنة األ -3

 1999نيويورك ، 
 .2008، جانفي SDAT 2025 -وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة والسياحة، املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  -4

 :النصوص القانونية -5
 األوامر و القوانني: 5-1

املتعلق برخصة البناء و رخصة جتزئة األرض ألجل البناء ، اجلريدة الرمسية  ،26/09/1975املؤرخ يف  ،75/67 رقم األمر -1
 17/10/1975الصادرة بتاريخ ،83رقم 

 ، اجلريدة الرمسيةضمن إعداد مسح األراضي العام وأتسيس السجل العقاريي12/11/1975املؤرخ يف ، 74 /75 رقم األمر -2
 .18/11/1975الصادرة بتاريخ  ،92رقم 

، يتعلق برخصة البناء ورخصة جتزئة األراضي للبناء، اجلريدة الرمسية رقم 06/02/1982، املؤرخ يف 02/ 82القانون رقم  -3
 . 1982  /09/02، الصادرة بتاريخ 06
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، الصادرة بتاريخ 06، املتعلق حبماية البيئة، اجلريدة الرمسية رقم 05/02/1983املؤرخ يف  ،83/03القانون رقم  -4
08/02/1983. 

، الصادرة بتاريخ 26، يتضمن النظام العام للغاابت، اجلريدة الرمسية رقم 1984/ 06/ 23)املؤرخ يف12 /84م القانون رق -5
، 62، اجلريدة الرمسية رقم 12/1991/ 02املؤرخ يف  ،20/ 91ابألمر مبوجب ملتمم ا و(، املعدل 1984/ 06/ 26

 .1991/ 12/ 04الصادرة بتاريخ 
، يتضمن تعريف األماكن العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسريها، اجلريدة 1984/ 09/ 08املؤرخ يف  ،02/ 84رقم  األمر  -6

 .38رقم الرمسية 
 ، حيدد قواعد شغال األراضي قصد احملافظة عليها ومحايتها، اجلريدة الرمسية1985/ 08/ 13 يف املؤرخ ،01/  85رقم األمر -7

 (ملغى )14/08/1985، الصادرة بتاريخ 34 رقم
بتاريخ الصادرة  ،05 رقم ، املتعلق ابلتهيئة العمرانية ،اجلريدة الرمسية1987 /27/01،املؤرخ يف87/03رقم  القانون -8

28/01/1987 
 .49 رقماملتعلق ايلتوجيه العقاري، اجلريدة الرمسية  18/11/1990املؤرخ يف  ،90/25القانون رقم  -9

 بتاريخالصادرة  ،52اجلريدة الرمسية رقم و التعمري،  ابلتهـيئةاملتعلق  01/12/1990املؤرخ يف، 90/29القانون رقم -10
02/12/1990. 

  .98رقم ، اجلريدة الرمسية 1998يتضمن قانون املالية لسنة ، 31/12/1997املؤرخ يف  97/02رقم القانون -11
، الصادرة بتاريخ  44 رقم، املتعلق حبماية الرتاث الثقايف، اجلريدة الرمسية 15/07/1998  املؤرخ يف ،98/04رقم القانون  -12

17/07/1998. 
                   ، الصادرة بتاريخ02 رقم املتعلق ابلفندقة، اجلريدة الرمسية ،06/01/1999املؤرخ يف ،99/01 رقم القانون -13

10  /01 /1999. 
 بتاريخ ة، الصادر 35 رقم ، يتضمن قانون املناجم، اجلريدة الرمسية03/06/2001املؤرخ يف ،01/10رقم  القانون -14

04/06/2001 
، الصادرة بتاريخ 77، يتعلق بتسيري النفاايت و إزالتها، اجلريدة الرمسية رقم 12/12/2001املؤرخ يف  ،01/19رقمالقانون  -15

17/12/2001. 
، 77 رقم ، يتعلق بتهيئة اإلقليم و تنميته املستدامة، اجلريدة الرمسية12/2001/ 12املؤرخ يف  ،01/20القانون رقم   -16

 15/12/2001املؤرخة يف 
   ، الصادرة بتاريخ 10 رقم ، يتعلق حبماية الساحل، اجلريدة الرمسية05/02/2002املؤرخ يف  ،02/02 رقم القانون  -17

12 /02 /2002 
، احملدد للقواعد العامة لالستعمال واالستغالل السياحيني للشواطئ، 17/02/2003ااملؤرخ يف  ،02/ 03رقمالقانون  -18

 .19/2/2003الصادرة يف  11 رقماجلريدة الرمسية 
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املعدل و املتمم، اجلريدة  ، يتعلق مبناطق التوسع و املواقع السياحية، 17/02/2003املؤرخ يف  ،03/03رقم  القانون -19
 .19/02/2003صادرة بتاريخ  ، ال11 رقم الرمسية

، 43رقم  ، املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، اجلريدة الرمسية 19/07/2003يف  املؤرخ ،03/10 رقم القانون -20
 .20/07/2003 الصادرة بتاريخ

    عدل ي ،15/08/2004 ،الصادرة بتاريخ51رقم ،  اجلريدة الرمسية 14/08/2004املؤرخ يف  ،04/05 رقم القانون -21
 .90/29للقانون  و يتمم

 )املؤرخ يف 94/07املرسوم التشريعي بعض أحكام  إلغاءيتضمن ، 14/08/2004املؤرخ يف  ،04/06 رقم القانون -22

،الصادرة بتاريخ 34، يتعلق بشروط اإلنتاج املعماري وممارسة مهنة املهندس املعماري ، اجلريدة الرمسية رقم18/05/1994

 .15/08/2004، الصادرة بتاريخ 51،اجلريدة الرمسية  (25/05/1994

، الصادرة بتاريخ 60، يتعلق ابملياه، اجلريدة الرمسية رقم 04/08/2005املؤرخ يف  ،05/12رقم  القانون -23
04/09/2005 

، 44 رقم اجلريدة الرمسية، حيدد قواعد مطابقة البناايت و إمتام إجنازها، 20/07/2008 املؤرخ يف ،08/15 القانون رقم  -24
 .03/08/2008الصادرة بتاريخ 

، الصادرة بتاريخ 46، يتعلق ابلتوجيه الفالحي، اجلريدة الرمسية رقم 03/08/2008املؤرخ يف  ،08/16 رقم القانون -25
10/08/2008. 

 ، يتضمن املصادقة على املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم، اجلريدة الرمسية2010 /06/ 29مؤرخ يف  ،10/02 رقم القانون -26
 .21/10/2010، املؤرخة يف 61رقم 

 ،يتعلق حبماية اجملاالت احملمية يف إطار التنمية املستدامة، اجلريدة الرمسية17/02/2011، املؤرخ يف11/02 رقم القانون -27
 28/02/2011الصادرة بتاريخ  ،13 رقم
 رقم ، املتضمن القواعد اليت تنظم نشاط الرتقية العقارية، اجلريدة الرمسية17/02/2011املؤرخ يف ،11/04 رقم القانون -28

  .06/03/2011 الصادرة بتاريخ  ،14
يناير  15الصادرة بتاريخ  02يتعلق ابجلمعيات، اجلريدة الرمسية رقم  2012يناير  12املؤرخ يف ،12/06القانون رقم  -29

2012. 
 
 
 

 الــــــمــراسيـــــــــــم: 5-2
، املعدل و املتمم 30يتعلق بتأسيس السجل التجاري اجلريدة الرمسية  ،25/03/1976املؤرخ يف  ،76/63رقم  املرسوم  -1

 .19/05/1993، املؤرخ يف 93/123املرسوم التنفيذي  مبوجب 
بتحديد كيفيات حتضري شهادة التعمري ورخصة املتعلق  ،1991/ 05/ 28املؤرخ يف ، 176/ 91رقم  ملرسوم التنفيذي ا  -2

 رخصة البناء ورخصة اهلرم، وتسليم ذلك. التجزئة وشهادة التقسيم و
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املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري  إعداد إلجراءات، احملدد  28/05/1991املؤرخ يف  ،91/177رقم املرسوم التنفيذي   -3
الصادرة  ،26 رقم اجلريدة الرمسية، 01/06/1991يفالصادر  املعدل و املتمم،واملصادقة عليه وحمتوى الواثئق املتعلقة به،

 .01/06/1991 بتاريخ
، حيدد إجراءات إعداد خمططات شغل األراضي واملصادقة عليها 28/05/1991 املؤرخ يف ،91/178 رقم املرسوم التنفيذي -4

 .01/06/1991 الصادرة بتاريخ ،26رقم وحمتوى الواثئق املتعلقة هبا، املعدل واملتمـم، اجلريدة الرمسية 
يتعلق بشروط اإلنتاج املعماري وممارسة مهنة املهندس  ،18/05/1994املؤرخ يف ،94/07رقماملرسوم التشريعي   -5

 .25/05/1994 ،الصادرة بتاريخ34رقم ،املعدل و املتمم، اجلريدة الرمسيةاملعماري
 رقم ، حيدد قواعد مسح األراضي الغابية، اجلريدة الرمسية2000/ 05 /24املؤرخ يف ، 115/ 2000رقم  املرسوم التنفيذي   -6

 .  05/2000/  28الصادرة بتاريخ ، 30
واملناطق  األثريةخمطط محاية املواقع  إعداد، املتضمن كيفيات 05/10/2003املؤرخ يف، 03/223 رقم  املرسوم التنفيذي -7

 .08/10/2003 الصادرة بتاريخ، 60رقم  احملمية التابعة هلا،اجلريدة الرمسية
، املتضمن كيفيات إعداد املخطط الدائم حلفظ واستصالح 05/10/2003املؤرخ يف ،03/324 رقم املرسوم التنفيذي -8

 .08/10/2003 ، الصادرة بتاريخ60رقم القطاعات احملفوظة، اجلريدة الرمسية 
ات إجراءات إعداد املخطط الوطين لتسيري النفاايت ، حيدد كيفي09/12/2003املؤرخ يف  ،03/477 رقم املرسوم التنفيذي -9

 .14/12/2003الصادرة بتاريخ   78اخلاصة ونشره ومراجعته، اجلريدة الرمسية رقم 
، حيدد كيفيات االستشارة املسبقة لإلدارات املكلفة ابلسياحة 2004/ 20/12املؤرخ يف ،04/421 رقم املرسوم التنفيذي -10

 .83 رقم والثقافة يف جمال منح البناء داخل مناطق التوسيع السياحي واملواقع السياحية، اجلريدة الرمسية
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   :مللخــصا

ا يف التنمية العمرانية، فأي انعكاسات يف ـامـإذا كانت محاية البيئة هي أساس كل تنمية اقتصادية و اجتماعية ، فإن وقايتها تعترب مطلبا ه
كما أهنا تعيق الفرص املتاحة لتحقيق التنمية العمرانية املستدامة، لذلك   ،سلبا على التوازانت البيئية  وتتسبب يف حدوث أضرار هبا تؤثر التعمري  قطاع 

  .البد من العمل على توفري الوسائل القانونية الالزمة لتحقيق احلماية الوقائية للبيئة من خماطر التعمري 

ملسبق لألنشطة العمرانية املزمع إنشاؤها و تقدمي و يف هذا اإلطار  تؤدي املخططات البيئية مبختلف أنواعها دورا هاما يف التحكم و التنظيم ا
     داري البيئي التوجيهات الالزمة و احللول املستقبلية، مبا يتوافق مع متطلبات محاية البيئة، ابعتبارها واثئق مرجعية، يف حني تؤدي وسائل الضبط اإل

ة املسبقة على األنشطة العمرانية الفردية و التحكم فيها وفق توجيهات املخططات البيئية، بيف جمال التعمري دورا تكميليا من خالل ممارستها للرقا 
  البيئي. سواءا تعلق األمر ابلوسائل اليت متتلكها السلطات اإلدارية ، اليت تتمثل بشكل أساسي يف الرخص العمرانية،  أو يف إطار اجملتمع املدين

 

 ماية الوقائية .احلرخص العمرانية ، البيئية ، الخططات املتعمري ، ال وبيئة ال:  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. 

                   
 

 


