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سلطات الضبط الإداري يف جمال حامية النظام العام البييئ
معري أمحد ابحث دكتوراه جامعة تيارت
املرشف أد.عليان بوزاين جامعة تيارت
رئيس فرقة ابخملرب
ملخص:
تمتتع سلطة الإدارة يف جمال حامية البيئة ،ابمتيازات السللطة العاملة هنم لا سللطة الضلبط الإداري لد
النشاطات الضارة ابلبيئة،
هنيف هذا الإطار متتكل هيئات الضبط الإداري البييئ عدة أساليب محلاية النظام العلام ،م لا أسللون التنظل ،
هنتللدابا الضللبط الةرديللة املس لنت و ،رتملنللع هنالطاللاص هنالإاطللار املس لنب هنا إلزاإ ،هنال للا ا ل للو إا التنةاللذ
املبارش هناجلربي ل راراهتا دهنن حاجة إا اإذن قضايئ.
هنمن أشلدها أيضلا اجللاا ات الإداريلة ابرتبارهلا ر وبلة اإداريلة يف شلل غراملات ماليلة لد م ملا ي ل
ابلبيئة ،هنكذا ابإلغا أهن حسب الطااص املتعل ابسنتغالل منشأة مصنةة.
هنتويص ادلراسة يف الخا ابستامثر فلرة النظام العام البييئ يف توسنيع سلطات الضبط ابرتبارها فللرة متغلاة
هنمتطورة ،متلن هيئلات الضلبط ملن ابلتسر هنسلائد جديلدة ملن شلا ا مقلع م ملا قلد ي ل للو ت البيئلة
الطبيعية.
Summery
In the field of environmental protection, the administration is privileged the public
authority including the administrative control authority against activities carried out by
individuals and which are harmful to the environment. In this framework, environmental
control bodies have several methods of protecting the public environmental system involving
the method of organ sing regulations and various individual control measures such as
banning, licensing and notification. They can also resort to direct and forced execution of its
decisions without the need for judicial permission. One of the most severe administrative
sanctions regimes is administrative punishment in the form of fines or confiscation for all
harm to the environment as well as the revocation or withdrawal of the license for the
exploitation of a classified enterprise.
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Finally, the study recommends the importance of the concept of environmental public
order through the expansion of the control authorities as a changing and evolving idea that
enables the control bodies to find new means that will prevent any damage to the
components of the natural environment.

م دمة:
تعد فلرة النظام العام من أبرز الفسر احملوريلة اللي ترتللا علألا أي نظلام قلانوق ،حل قالد أ لا فللرة
غامضة تسنمتد رظمهتا من ذكل الغملو ايي يليط ،لا ،هنيكل للع متعاليلة رلن م اجليتلود اللي بلذلع
لتعريةيتا ،مفنذ أن اسنتوت كةلرة قانونية ،لعبع دهنرا يف غاية المهية عىل صلعيد ت ايلد سللطان ا إلرادة هنحريلة
الترصف هناحلد م ا لجد احملافظة عىل ال العليا لم متع.
هنملا رتنع البيئلة بلل مشلنمتالهتا قعلة عليلا احتلا املرشلع إا ادلهنر اجبلال امحللايئ لةللرة النظلام العلام
البييئ ،هنهو ما يعطي املرشهنرية ملسأإ التدخد املازايد لمرشلع يف يديلد نطلال الترصلف البيليئ ،مملا بعلد
م ا فلرة معيارية مؤطرة ثابة مظو يتعني عىل مجيع الترصفات هنالنشلطة ال انونيلة اللواردة علألا أن تسلنتظد
برشريهتا هنإال رتن البطالن هناجنعدام جاا ليتا ،هنقد صاحب ذكل تأم ادلهنإ السمد لصلنع ال واعلد ال انونيلة
املرتبطللة ابلبيئللة ،بللد محللهتللا ابمحلايللة اجلاائيللة  ،فالترشلليع البيلليئ ابرتبللاره ق لانو ا مو للوري اا يعلللو عللىل ا إلرادة
الإنسانية الي بب أن تت اد ابلترشيع بنا عىل قاعدة تدر قواعد النظام ال انوق.
هنهتدف هذه الورقة البحثية إا الطكزي عىل مربرات استقجاد املرشع بةلرة النظلام العلام محلايلة البيئلة ،ملن
اوليتا املرشلع جليتلات حةل
خالل الوقوف عىل مظاهر استامثر تكل الوسائد ال انونية الوقائية هنالعالجاة الي ّ
النظام العام البييئ يف جمال احلد من تعسف ا إلرادة احلرة الضار ابلبيئلة ،مملا ّّلد يمتيلة اج لاه ولو تو يلف
هنسائد حامية فلرة النظام العام لت ايد ا إلرادة حةظا لنظام العام البييئ .حاث تتجه بعل الترشليعات املعلا ة
إا أساليب إا افاة يف جمال حاميته (النظام العام البييئ) رتلطغيب لوقاية البيئلة ملن فتللف أشلسل التللو ،
هنتمتثلد هللذا الإجلرا الوقللايئ يف مجموعللة أرللامل ليتللا أمهيهتللا يف تللأمني حاميللة البيئللة حسللب ت للدتر ال لانون ،ن
مساعدات مالية أهن الإرةا ات ال يباة أهن بع التسيتيالت ال انونية.
هنابلنظر إا تعدد هنسائد حامية النظام العام البييئ ،هناطورة ال ر البييئ تركا ادلراسة علىل دهنر الوسلائد
الوقائية يمك الطابع الوقايئ لسلطات الضبط الإداري يف جمال حامية النظام العام البييئ.
هنقد ارتأينا ت سن هذه ادلراسة إا رنرصتن مطابطني.
أهنل :ذاتية النظام العام البييئ.
اثنيا :امتيازات الضبط الإداري البييئ.
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أهنل :ذاتية النظام العام البييئ.
لنظللام العللام يف ال لانون الإداري صللور هنمظللاهر متعللددة ابرتبللار أمهيللة العنرصل ايي تلراد ترقاتلله إا
مصاف التنظ ال انوق اجمسي ،فيتناك قواعد لنظام العلام السسلنيب بعنلا اللثال الملن العلام هنالصل ة
العامة هنالسلانة العامة ،هنهناك قواعلد لنظلام العلام الدل أهن املعنلوي املتخصلص يف حاميلة الادان العاملة يف
الطرل هنالساحات هناملراف العموماة،هن م ا قواعد النظلام العلام العملراق هنا لال هنالبيليئ املتخصلص يف حاميلة
البيئاة هنجامل العمران هناحلةاظ عىل اسنمترار يته ،هنيف الإطار صار فلرة النظلام العلام البيليئ تركلا علىل حاميلة
م رنا البيئة الطبيعية هناحليوية هنف ا لحد تعلار يلف الة له لبيئلة ،حالث يعرفيتلا بأ لا  ":احملليط امللادي
ايي يعيش فاه الإنسان ا يشمد من ملا هنهلوا هنفضلا هنتربلة هنرتئنلات حالة" ،فيتل ي اإذا الوسلط أهن اجمللال
املسق ايي يعيش فاه الإنسان .هنقد أهنجا اإعلالن ملؤمتر البيئلة البرشلية ايي ر لد يف اسلنتومليتع علام7716
مةيتوم البيئة بأ ا " م يش ييط ابلإنسان".
 -7اتساع مضمون فلرة النظام العام محلاية البيئة:
يصعب هن ع تعريف قانوق جامع مانع ملةيتوم النظام العام ،كون فلرته مرنلة هنمتطلورة لتللف ابالتالف الاملان
هناملسن ،بلد هنابالتالف امللذاهب السنياسلنية هنالسلس الةلسلةاة هناججلريلة السلائدة يف ادلهنإ 1،هنيكل مل
تضع الترشليعات اخملتلةلة تعريةلا ملةيتلوم النظلام العلام ،بلد أشلارت اإليله مليتلدف لضلبط الإداري دهنن التطلرل
لت ديللد مضللمونه أهن هت لواه .2.هنيصللف ادلكتللور الس لن وري ال واعللد ال انونيللة الللي تعتللرب مللن النظللام العللام
بأ ا ":تكل ال واعد الي ي صد ،ا ي ا مصل ة عامة سنياسنية أهن اجلريلة أهن اقتصلادية ،تتعلل بنظلام اجملمتلع
العىل ،هنتعلو عىل مصل ة الفراد" ،مث يةرع عىل هذا الصلد ب لوه ":فا لب علىل مجيلع الفلراد مراعلاة هلذه
املصل ة هني ا يتا هنل بوز هلم أن يناهضوها ابتةاقلات فلب بيل مىت حل للو ح لع هلذه التةاقلات هللم مصلا
فردية ،فان املصا الةردية ل ت وم أمام املصل ة العامة ،أما رن النسلباة هناملرهننلة اللي توصلف ،لام فراجلع إا
تدخد الظرهنف الامقية هناملسنية يف ت دتره" ،3هنمن مث ترتبط قواعد النظام العلام بةللرة املصلل ة العاملة اللي ل
الن للفراد التةال عىل فالةاها.
هنعىل هذا مفةيتوم النظام العام يف ال انون الإداري قد تطور بتطور الو يةة الإداريلة لةلهنإ ،فلادلهنإ احلديثلة مل
تعد متدخو ف ط ،بد أصبحع فضال رلن هن ائةيتلا السلاب ة ،طرفل اا هامل اا يف املعلادإ اجقتصلادية هناججلريلة

 - 1ينظر تةصيال رن أبعاد فلرة النظام العام هنفتلف تطبي اهتا :د/رامد طارل البرشيىت فلرة النظام العام يف النظريلة هنالتطبيل دراسلة
م ارنة بلني ال لوانني الو لعية هنالة له الإسلال ىت أطرهنحلة دكتلوراه ىت جامعلة الإسللقدريةىت يلة احل لول سلننة 6116ىت النلارش امللتلب
الإسال  ،باهنت ،ط ،7ص .07
 - 2د /رمضان دمحم بطيخ ،الوسنيط يف ال انون الإداري ،دار ال ضة العربية ،ال اهرة ،7771 ،ص.102
 - 3د /السن وريىت الوسنيط يف رشح ال انون املدقىت  7ىت ص.000
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هنالث افاة ،مما أدى ذكل إا توسع هام يف هن ائف الإدارة العامة ،هنتطور خملتلف املةاه السائدة ،ا فأا فللرة
النظام العام.
هنبللذكل ف للد توسللع مةيتللوم النظللام العللام ،ييللث مل يعللد ي ترص ل عللىل جمللرد حاميللة هنهنقايللة اجملمتللع مللن
اج طراابت املاسة ابلملن ،السللانة هنالصل ة العاملة ،بلد تعلداه إا جملالت أالرى اسلنتجابة لتطلور اجملمتلع
هنازدايد تدخد ادلهنإ يف جمال النشاطات الةردية هنقلد أكلد الة اله بلول بلر رد) (Paul BERNARDعلىل هلذا
التوجه ب وه ":أن النظام العام الت ليدي قا نظرا لسلبياته الي عهل يتوقف رند حد النتاجة املبارشة املمتلثو
يف عدم هنجود اج طران املادي يف اجملمتع ،بد هو نظام يح ديناماب لنه نتاجة هنمثرة لعملد بنلا هنجميتلودات
كباة مدمعة بوسائد كثاة هنموهجة لهداف متعددة من أجد هدف اجلرلي علام هنشلامد فيتلو تنظل منسل م
لل العالقلات الإنسلانية ،اججلريلة ،اجقتصلادية ،السنياسلنية ،الةلريلة هنالخالقالة السئنلة يف حالاة مجموعلة
1
معينة".
هنمن هنا فلان أهلداف الضلبط الإداري املمتلثو يف احلةلاظ علىل العنلا الت ليديلة الثالملة لنظلام العلام،
أهداف ادلهنإ احلارسةىت للن حديثا بظيتور ادلهنإ املتدخو الي طورت هذه الهداف لتشلمد جملالت أالرى
رتلنظام العام اجقتصادي ،فيتنا تلون التلدخد ملواهجلة أزملة اقتصلادية ،أهن تنظل أحلسم املنافسلة اجقتصلادية
ملعامد همم يف احلةاظ عىل النظام العام ،من هنا تغات هنسائد الضبط ملن اسلنتعامل املنلع إا أسلاليب أالرى
رتلتنظبت هناملراقبة ل د من نشاط اخلواص.
هنمن مث مل يعد مةيتوم فلرة النظام العام م ترصا عىل العنا الثالمة ،بد توسلع ملع تنلوع النشلاطات هناتسلاع
جمالهتا ،ييث مل يعد املةيتوم الت ليدي رتفاا لتغطية رتفة أغلرا الضلبط الإداري ،رمغ اكتةلا بعل الة له ،لا
لشموليهتا ،خالفا ملن ينادي ابلنظام العام املتخصص ،اصوصا املرشلع الةلرنس ايي اكتةلت بت ديلد العنلا
امللونة ملضمون النظام العام يف مةيتومه الت ليدي هنذكل يف املادة  97ال انون املؤرخ يف  10أفريد  7110املتعل
2
ابلبةلية ،الي نصع عىل أن هدف البوليس البةلي هو امن حسن النظام ،المن العام ،هنالص ة العامة.
أما املرشع اجلاائري فل د ساتر نظاه الةرنيس ،حاث مل يتلةد بت ديد مةيتوم النظام العام ،بلد اقترصل علىل
يديد العنا الثالمة امللونة لنظام العام ،وجب ال انون رمق  71-77املتعلل ابلبةليلة حالث نصلع امللادة 88
ف رة  6مقه عىل أنه ":ي وم رئيس اجملللس الشلعا اللبةلي يلع إارشاف اللوال لا يلأي -:السليتر علىل النظلام
هنالسلانة هنالنظافة العموماة" ،فضال رن ا ااتصاصات أارى هنيف هذا الإطار تلةلد قلانون البةليلة سللطات
هناسعة يف جمال حامية النظام العام ا لال هنالث لايف هنالبيليئ طب لا للنص امللادة  70مقله ":يف اإطلار احلطام ح لول
 -1سلبق السعيد ،دهنر ال ايض الإداري يف حامية احل ول هناحلرايت العامة ،مذكرة ماجسنتا يف ال انون ية احل ول جامعة تلزيي هنزهنىت
سننة  ،6110-6110ص.60
2
- l’article 97 alinéa 1 de la loi du 05-04--1884 du code municipal stipule que la police municipale a
pour objet le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique.
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هنحلرايت امللواطنني ترلف رئلليس اجملللس الشللعا الللبةلي علىل اخلصللوص لا يللأي -... :السليتر عللىل احلطام
امل اييس هنالتعللبت يف جملال الع لار هنالسللن هنالتعملا هنحاميلة اللطا الث لايف املعلامري - ،السليتر علىل نظافلة
العامرات هن امن سيتوإ السا يف الشوارع هنالساحات هنالطرل العمومالة - ،السليتر علىل احلطام تعللبت نظافلة
احمليط هنحامية البيئلة" ،هنانطالقلا ملن هلذا الت ديلد الضلي ملضلمون النظلام العلام ،فلليس لسللطات الضلبط
الإداري أن ت اد حرايت الفراد ،دف صيانة النظام العام ا ال ،أهن حاميلة الادان العاملة ،للو لا ل تلدخد
1
يف نطال أهداف سلطات الضبط الإداري هنف ا لمةيتوم الت ليدي لنظام العام.
غا أن هناك قوانني خاصة نصع عىل رضهنرة احلةاظ عىل جلامل امللدن هنعلىل تصلنيف املسلاحات اخل لا
فأاىت هنعىل كيةاات حامية البيئة هنفططات الترصف يف النةاايت الصلبةىت فضال رن التنظبت املتعل ة نلع هن لع
امللص ات اجنتخابية أهن اجشيتارية اإل يف الماكن اخملصصة ليتا احطاما ل دسلنية املدينلة هنجامليتلا هناحطاملا لنظلام
هنال انون ،هن يتا تطبي ات معلية لةلرة النظام العام ا ال كغاية لسلطات الضبط الإداري املعا .
هنمن مث ترتبط حامية البيئة بةلرة النظام العام البييئ فا ول الة ه ":النظام العام ا ال لبيئة 2حةا ا عىل جلامل
الرهنن هنالرهنا  ،هنمن مث مرشهنرية تدخد سلطات الضبط الإداري يف حاإ تعلر عذريلة الطبيعلة لالاهتلاك
البرشي بةعد التلو البييئ".
اإن الت دم الصناري اليتائد عىل حسان الطبيعية هنالنظام العام ا ال لمدينة ىت مملا أف لدها اا لارها هنن لاهنة
هواهئا ،ابت هناجبا رند أغلب ف يتا ال لانون الإداري 3فسل الطريل أملام سللطات الضلبط الإداري لتلدخد
هنحامية رهنن املدن هنجلامل الطبيعلة ملن التللو  ،هنيكل لزي ال لوانني هنالتنظلبت ليتيئلات الضلبط اسلنتخدام
سلطاهتا محلاية املدن هناحملافظة عىل جامل مظيترها.
هنبذكل أصب ا ال هنالرهنن هنالرهنا غر أاار ملن أغلرا الضلبط الإداريىت خاصلة يف جملال إازاإ الهنبئلة
هنمصادر الرهناحئ اللرهية الي هتدد النظام العام ا ال هنالبيليئ .هنلعلد هلذا العنرصل تللون هنرا اإقلدام السللطة
التنةاذية يف النظام السنيايس اجلاائري عىل اسنت دا مقصب هنزتر مقتدن لمدينة هنهتيئة الإقل .
 - 2مضمون النظام العام البييئ:
ل د أدرك املرشع أمهية احملافظة عىل البيئة هنهذا ما يظيتر من خالل دسطة احلل يف بيئلة سللعةىت غلا انله مل
يسنتعد ترشيعيا يف تنظ م ما ية رنا البيئة .حاث يغلب علىل الترشليعات البيئالة تركزيهلا العلام علىل
حامية هنهنقاية احمليط اجلوي هناملياه هنالغاابت هنالص ة هنالنةاايت هنالض يج هنطب ا ليتذا قانون البيئة  71/10امللؤرخ
يف  77جوان  6110هنايي انشأ وجب املادة  71أنظمة قانونية خاصة ابملؤسسات املصنةة هناجمللالت احملميلة،
نظرا لطابعيتا ا ال هنالبييئ ،هنهلذا لضع فططات الهتيئة هنالتعملا يف معظلم ملدن العلامل إا احلطام امل لاييس
 -1سلبق السعيد ،مرجع ساب  ،ص60
 -2ينظر د/رصام ادلبس ،ال ضا الإداري هنرقابته لرامل الإدارة ،دار الث افة لنرش هنالتوزيع ،ط ،7سننة 6171ىت ص. 716
 -3ينظر د/صالح ادلتن فوزري ،املبادئ العامة ل انون الإداريىت ص01ىت
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البيئاة يف التمنية احل ية ،عىل ارتبار أن مسنت بد احلياة يف املدن هناسنمترارها ملرتبط أساسلا بتح ال التلوازن
بني متطلبات المنو احل ي هناجقتصادي هنم تضيات حامية البيئة هناحملافظة عىل اإطار معييش مقاسب لسسن.
هنمن مث ف د جلأ الة ه هنال ضا إا اجستقجاد بةلرة النظام العام البييئ ،ح تلون البعد البييئ حلارضا يف
مشلاريع التمنيلة العمرانيلة هناجقتصلاديةىت اصوصلا أملام اجنةتلاح اجقتصلادي املسلنتفف لبيئلة .مملا يسلنتوجب
دراسة مدى تأما املشست البيئاة يف رفاهية اجملمتع هنالتمنية اجقتصلادية لةلهنل بصلةة عاملة ،ذكل أن الضلغط
املازايد هناملتسارع هناجسنهتالك املةرط لموارد الطبيعية املتجددة يمالن أاطارا هتدد حصة الإنسان هنرفاهيته .
هنهذا ما يتر من خالل املرسوم التنةاذي 1رمق  700/11احملدد جمللال تطبيل هنهتلوى هنكيةالات املصلادقة علىل
دراسة هنموجا التأما عىل البيئة ،حاث نصع املادة  12مقه علىل رضهنرة أن يتلوي دراسلة تلأما املرشلهنع أهن
املوجا عىل الااثر املتوقعة عىل البيئة ،عىل أن يل فلت ي ال معلو بعلد الةحلص الهنل لمرشلهنع املاملع
اجنازه طب ا لامدة  17من ذات املرسوم.
هنمن هنا رتن لبد من اإباد سنياسات ترشيعية متعاهننة هننصوص تنظعيلة أاملرة هن هيلة محلايلة البيئلة هنإاصلالح
احلال هنجرب ال ر ،هنتسلخاها يف مقلع م مسلال ابلبيئلة أهن لريلب ليتلاىت الملر ايي يتطللب البحلث رلن
مضللمو ا هنرنا هللا هنهنسللائد حاميللة النظللام العللام البيلليئ يف فتلللف الترشلليعات بغيللة توحاللد النظللرة حللول
اإسطاتي ية البعد البييئ يف مشاريع التمنية.
هني صد ب واعد النظام العام يف جمال حامية البيئاة مجموعة ال واعد الي تعترب قاودا عىل احل يف الترصف اللوارد
عىل اإحدى ملو ت البيئة ،هنمن هذا ال بيد اشطط ال انون الإطار لعمران يف اجلاائلر ال لانون  67/71املعلدل
هناملمتم ابل انون  10/10املؤرخ يف  70أهنت 6110املتعل ابلهتيئة هنالتعما أن ل تلون لارا ابلقتصلاد احل لي
هنان ل خيد ابلتواز ت البيئاةىت هنان تلون متالمئة ملع حاميلة املعلامل الةريلة هنالتارخييلة هنالث افالة هنان تللون غلا
معلر لللوار الطبيعيلة طب لا للنص امللادة  10املعلدإ هناملمتملة ." .هنتلدرب يكل نصلع امللادة  110قلانون
البةلية":يسيتر اجمللس الشعا البةلي علىل حاميلة الرايض الةالحالة هناملسلاحات اخل لا هنلسلنب رنلد اإقاملة
فتلف املشاريع عىل اإقل البةلية"،كام نصع املادة :مقله  114مقله":ي تضل اإنشلا أي مرشلهنع يمتلد ا إلرضار
ابلبيئة هنالص ة العمومالة علىل اإقلل البةليلة مواف لة اجملللس الشلعا اللبةلي ابسلنتنقا املشلاريع ذات املنةعلة
الوطنية الي لضع للحسم املتعل ة يامية البيئة ".فضال رن اشطاط شيتادة دراسة ملوجا التلأما علىل البيئلة
يف م مشاريع التمنية".
هنمن بني جمالت الضبط الترشيعي املرتبطة جبلوهر حةل النظلام العلام البيليئ تسلنيا النةلاايت احل لية أملام
توسع املدن هنتغا أمناط احلياة ،مما أدى إا تاايلد يلة النةلاايت الصللبة احل لية ،الملر ايي يتطللب جعليتلا
اإحدى أمه ِاهلمات ادلهنإ يف اإطار مةيتوم التمنية احل ية املسنتدامة كبلديد مقاسلب ملعاجللة اإشلسلية التلدهور
البييئ بسبب تلرا النةلاايت الصللبة ،هنيف هلذا اجمللال صلدر ال لانون رمق  77/17امللؤرخ يف  76ديسلمرب 6117
 -1اجلريدة الرمسية رمق  ، 00املؤرخ يف  77 :أي .6111
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املتعل بتسنيا النةاايت هنمراقبهتا هنإازالهتا خيضع لم اييس البيئاة العاملية ،ا ية الص ة العامة هنالبيئلة احمليطلة
ابلعمران البرشي من التلو  ،هنيصون النظام العام ا ال لمدن بطري ة هنقائيلة صلارمة .هنيف هلذا الإطلار أللام
ال انون  77/17البةلايت ابإنشا فطط بةلي لتسنيا النةاايت املفليلة طب لا للامدة  ،67هنبلب أن تللون هلذا
اخملطط مطب ا لمخطط ألوليئ لهتيئة هنبعد مصلادقة اللوال هنيلع مسلؤهنلية البةليلة ابرتبارهلا خدملة معومالة
غاتهتا تلبية احلاجات ا ارية ملواطنأا يف جمال مجلع النةلاايت املفليلة هنن ليتلا هنمعاجلهتلا ملن خلالل نظلام لةرزهلا
هنتمثي ا رند اجقتضا طب ا لامدتني  06هن 00من نةس ال لانونىت هنيلع سللطة رئليس اجملللس الشلعا اللبةلي
طب ا لامدة  07يمك اندراهجا يف صلب ااتصاصاته يف جمال النظافة ،هنقد نص هذا ال انون علىل أحلسم جاائيلة
محلاية النظام العام ا ال هنالبييئ لمدينة من خالل رمي فعد ر أهن اإهامل النةاايت املفلية أهن رف اسلنتعامل
نظام مجع النةاايت حاث نصع املادة  00عىل ر وبة الغراملة املاليلة ملن ئسلامئة إا ئسلة أيلف دينلار لد
م خشص طبيعي قام ابلفعال الساب ة ،هنتضارف الع وبة إا ئسني ألف دينلار وجلب امللادة  02اإذا رتن
هذا الشخص اارل نشاطا صناريا أهن اراي أهن حرفاا هنقام بر أهن اإهامل أهن رف اسنتعامل نظام الةرز فالةلا
أحسم املادة  06من هذا ال انون.
هنيظيتر البعد احلضاري لنظلام العلام البيليئ يف هلذا ال لانون جليلا ملن خلالل نلص امللادة  01اللي اصصلع
الفعال اجملرمة الساب ة اإذا رتن رمأا أهن اإهامليتا أهن مت اإيداع النةلاايت اليتاملدة يف غلا املوقلع اخملصلص ليتلا لسلنب
عىل الطري العمو – تىض أحسم املادة  ،-01حاث رصلدت ه ر وبلة ماليلة تلطاهنح ملا بلني ررشلة أيلف
دينار إا ئسني ألف دينار هنيف حاإ العود تضارف الع وبلة ،نظلرا لرتبلاط هلذه اجلرالة ابإحلدا رضر ملن
خالل الرهناحئ اللرهية املنبعثة من جرا اإهامليتا يف غا مو عيتا فضال رن تشلويه املنظلر ا لال لمدينلة 1.هنيف
هذا الإطار جا املرسوم التنةاذي رمق  011/10احملدد للاةاات تسنيا نةاايت النشاطات العالجاة ،ب واعد أامرة
صارمة مت تو يف فأا امتيازات السلطة العامة رتشطاط الطااص يف أي منشأة خاصة ملعاجلة النةاايت املعدية

 -1هنجدتر ابلإشارة التنويه جبيتود ادلهنإ يف جمال تسنيا النةلاايت املفليلة اللي هن لعهتا هنزارة هتيئلة الإقلل هنالبيئلة هنلويلة اإسلطاتي ية
هنطنية من خالل هن ع فطط هنطين لتسنيا النةلاايت املفليلة هنإاللاام اللبةلايت بو لع فطلط خلاص ،لا لتسلنيا النةلاايت املفليلة علىل
مسنتوى إاقلعيتا ،حاث أهمد ال انون البةلايت لو لع فططيتلا سلنتان ملن اترخي نرشل ال لانون  77/17هنحسلب ترصليات هنزارة هتيئلة
الإقل فانه توجد أكرث من ألف بةلية هن عع فططا لتسنيا تكل النةاايت .إا جانب ذكل مت هن ع مراكلا للردم النةلاايت الت قيلة هناللي
ي ارن عددها علىل املسلنتوى اللوطين اللل 770مركلاا هنملقلع ملن تعلوي الطري لة ال دالة يف ردم هلذه النةلاايت فضلال رلن اجهللم
ابملةرغات العموماة املراقبة هنالي يصد عددها إا  771عىل املسنتوى الوطين هنهن عع يف بةلايت ذات كثافلة سلسنية كبلاة هنال لا أن
تعاجل نةاايت أكرث من  00بةلية ما يعين أ ا مراكا ما بني البةلايت ،فضال رن ال ضا عىل  0611مةرغات رشوائية تنترشل علرب اللوطن
ينظر املوقع اجللطهنق عىل الرابط:
http://portail.cder.dz/ar/spip.php?article1278
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طب ا لامدة  62من نةس املرسوم .كامن ص املرسوم عىل كيةاات هنمواصةات معاجلة فتلف النةلاايت هنازالهتلا
1
يسب طبيعهتا هناطرها عىل النظام العام البئي.
2
كام نصع املادة  6من قانون املساحات اخل ا علىل اإلاامالة اإدرا املسلاحات اخل لا يف م مرشلهنع بنلا
جديدىت نصع عىل صيانة هنترقاة هنتوسنيع املساحات اخل ا ابلتناسب مع املساحات املبناة.
هنمن الناحاة ا الية تلرتبط صلورة املدينلة معوملا ،ندسلة مسلاحهتا اخل لا هنحلدائ يتا مللا تضليةه علألا ملن
ملسات جاملية بنبااتهتا اخملتلةة هنأشسل هتيئهتا هن يتزياهتا مما خيل التوازن هناجنسجام ،هنيوفر اإطار حالاة هن يةلي
مللر  ،هنمللن مث أهنجللب املرشللع اجلاائللري وجللب املللادة  61يف م اإنتللا معللامري  /أهن معلراق رضهنرة اإقامللة
مساحات ا ا هنف امل اييس املعمول ،ا من حاث مراعاة طابع املوقع هنالطا املعامري لمنط ةىت طب لا للامدة
 67مللن نةللس ال لانون .هنقللد رتللب املرشللع عللىل ذكل صللالحاة رف ل راصللة البنللا اإذا مل تلللن الإب للا عللىل
املساحات اخل ا مضمو  ،أهن أدى إا تدما الغطا النباي طب ا لامدة  72مقهىت بد انه ال انون مقلع م بنلا
عىل مسافة ت د عىل  711مط من حلدهند املسلاحة اخل لا وجلب امللادة  ،70كلام مقلع م تغيلا الس ملن
طبيعهتا بعد تصنيةيتا هنف ا لامدة 0ىت يع طائو املسلؤهنلية اجلاائيلة طب لا للامدة  00ملن نةلس ال لانون ،هنتعتلرب
معلية التصنيف لمساحة اخل ا رشطا أساسلنيا لحاميلة ال انونيلةىت هنهلد فطلط تسلنيا طب لا للامدة  60ملن
نةس ال انون من خلالل مجموعلة التلدابا اخلاصلة ابلصليانة هناجسلنتعامل ب صلد احملافظلة علألا  -امللادة - 62هنملن
الناحاة البيئاة فيت ي تعمد عىل تلطيف هنتن اة اليتوا هنتوفا الظد هنالتخةاف ملن الضو لا  ،إا لافة إا دهنرهلا
يف حامية املناط احلساسة ،رتلرايض املعر ة لالاالل هنالتعرية هناججنراف .هنمن مث مقع املرشع قطلع الالار
دهنن راصة مسنب ة وجب املادة  71يلع طلائو املسلؤهنلية اجلاائيلة طب لا للامدة  01ملن نةلس ال لانون .كلام
مقعلع امللادة  71يلع طلائو املسلؤهنلية هن لع الةضلالت أهن النةلاايت يف املسلاحات اخل لا ابرتبارهلا ت ل
ابلطابع ا ال هنالبييئ ليتاىت هنيف هذا الإطار يعاقب ال لانون م ملن يتسلبب يف تلدهور املسلاحات اخل لا أهن
قلع الشجاات بع وبة احلبس تصد إا سنتة أشيتر طب ا لامدة 07ىت كام يعاقب م من خيرن الك أهن جا ا ملن
مساحة ا ا مع نية اجسنتحواذ عىل الماكن هنتوجأيتا لنشاط أاار بع وبة احللبس تصلد إا  71شليترا زايدة
عىل الغرامة املالية الي تصد إا مليون دينار جاائري طب ا لامدة  01من ال انون .12-11
هن،ذا يىض املساحات اخل ا يف ال انون اجلاائري رمغ البعد رن مطاب لة امل لاييس العامليلة ابمحلايلة ال انونيلة
حاث يعتربها املرشع من النظام العام ا ال لبيئة هنملن ميل معليلات الهتيئلة هنالتعملا هنلليس جملرد اإجلرا ات
رفاة لت ميد احمليط .حاث نصع املادة  01من قانون املساحات اخل ا عىل هنجون الخذ بعلني اجرتبلار
تأمني هنلصيص مواقع لمساحات اخل ا داخد املناط احل ية رند اإعداد هنمراجعة أدهنات التعما.
 -1ينظر املواد  70إا  71من املرسوم التنةاذي  .011/10مؤرخ يف 6110/76/17:جريدة رمسية رمق 11
 -2ال انون  12-11املؤرخ يف 70:ماي ، 6111املتعل بتسنيا املساحات اخل ا هنحامتهتا هنتمثي لا اجلريلدة الرمسيلة العلدد 07الصلادرة
بتارخي 70:ماي ,6111
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هنمع هذه امحلاية امل ررة لمساحات اخل ا اإل أن التداخد يف اجاتصاصات بني اليتيئلات الإداريلة ،هنقلو
1
املوارد املالية اخملصصة ملزيانية التسنيا هنالصيانة ،جعد املساحات اخل ا همددة ابلن صان.
هنعليه يعترب "النظام العام البييئ" مرجعية مؤطرة هنمقظمة ملراقبة م النظمة هنال وانني اللي سلد اإسلطاتي ية
بيئاة هنطنية من شأ ا ي ا المن هنالرخا هناجسنت رار ،من خالل هن ع لطيط اسطاتي ي استرشايف لوقلف
اايف التدهور البييئ هنجرب ما حل ابلبيئة من إارضار تعيد ليتا ارتبار يف أهنلوايت السنياسات الترشيعية هنيةل
ليتا مسنة مضن ق اجملمتع هنهو ما يسنتوجب التدخد ادلسنتوري لتأطا هناجب ادلهنإ هنالفراد يف حامية البيئلة
مضن الإطار ادلسنتوري لح يف بيئة سلعة.
-0المن البييئ:
العوامد البيئاة الي ت ف خلف الفاعات العنيةة سوا أرتنلع
يتقاهنل مةيتوم المن البييئ مسألتني :الهن
اااعات ررقاة أم إاقلعية هنالثانية تمتثد يف تأما التدهور البييئ العاملي عىل رفاهية اجملمتعات هنالتمنيلة اجقتصلادية،
هنتتلخص الةر ية الي انبث ر ا مةيتوم أمن البيئة يف أن الضغط املازايد عىل نظم دمع احلياة يف الللرة الر لية
هناجسنهتالك املةرط لموارد الطبيعية املتجددة يمالن أاطار اا هتدد حصة الإنسان هنرفاهيتله ل ت لد يف درجهتلا
رن الاطار احلربية.
مفن أمه هاهنر اخملاطر البيئالة اللي هتلدد الملن البيليئ اللاايدة املةرطلة يف اسلنتخدام امللوارد الطبيعيلة هنتللو
العديد من هذه املوارد ،هنأيضا التغاات املناااة املالحظة جرا احطال النةط هنالغلاز هنالةحلم ،هنكلذكل الث لب
املوجود يف طب ة الهنزهنن بسبب انبعا هنتصلاعد غلازات سلامة ،إا لافة إا ن لص الرايض الصلاحلة لاراعلة
هناملساحات اخل ا مع قو منسون ال ار املائية هنتلو مصادر املياه اجلوفاة ،الي يعمتد علأا ما ي ارن مللث
2
سسن اللرة الر ية مع الخذ يف اجرتبار اخملاطر هنالمرا الصحية النامجة رن التلو البييئ جبميع أنواعه
هنيتعامللد المللن البيلليئ مللع أاطللار تتطللور بللبط شللديد م ا نرللة ابلاطللار احلربيللة يكل فللان املللدى الللامين
املطلون لتخطيط سنياسات حاميلة البيئلة طويلد جلد اا هنكلذكل نتلاا هلذه السنياسلات ل تظيتلر اإل يف الجلد
الطويد فاإذا رتن من اململن لسنياسة دفارية ت لوم علىل قلوة رسللرية م تلدرة هنمسلل ة بأسلل ة عاليلة الت قيلة
هنجادة التدريب أن تؤي مثارها يف فطة هدهندة يف احلةاظ عىل أمن هنسنيادة اللبالد لاه علدهنان خلار  ،فلان
السنياسنيات الراماة إا اإصالح طب ة الهنزهنن قد تسنتغرل هنقتا أطول هنهذه الافال الامقيلة متثلد ر بلة كلربى
يف طري أهنلئك الساعني إا اإدخال المن البييئ يف معلية صنع السنياسات العامة.
-1د /زاهية شوييش ،البيئة يف اجلاائر التأما عىل الهنساط الطبيعية هناسطاتي يات امحلاية ،جملو الادان هنالعللوم اججلريلة العلدد72
ديسمرب 6176ىت ص.76
 -2د /سلبن املشعدىت م افة هنتطبي ات المن البييئ العاملي عىل الرابط
http://www.aleqt.com/2011/08/30/article_574696.html
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هنتشا الت ارتر الممية أن فاطر التللو البيليئ سلوف تلاداد ملع تاايلد السلسن خاصلة بعلد ملا ي لارن علدد
السسن سنبع مليلارات نسلمة مملا سلنيؤدي إا أزملة كبلاة يف املنتجلات الاراريلة يف لد تللو البيئلة هنايي
سني ود إا حقط هنجوع  ،هنتوجد هناك مشرة كباة أارى مشرة أةر التلو الإشعاري عىل تأام طب لة
الهنزهنن احملاطة ابللرة الر ية ،نتاجة زايدة كثافة الغازات ،هنايي تؤدي بدهنره الي تلو المطلار هنالثللو
الساقطة عىل الر  .هنتايد بدهنره من حرارة ال رشة الر ية .مما هيدد بذهنابن القطان اجلليدية.
مما سنب الن تعريف المن البييئ عىل أنه"حامية البيئة هناملوارد الطبيعية من النضلون هناجن لرا هناللن ص
النامج من اخملاطر هنامللواثت هناجلرامئ املتعمدة اللي ترتللب يف حل تمنيلة املصلادر هنامللوارد الطبيعيلة هنالإخلالل
1
ابلتوازن البييئ
هنهتدف تطبي ات علع الملن البيليئ إا احملافظلة علىل امللوارد هنعلدم اسلنتفافيتا حل تصلب قلادرة علىل سلد
احتياجات البرش مسنت ب اال بد ال من هاهنإ السنيطرة عىل موارد رن طري احلرهنن اجسنتعامرية .
هنيشمد المن البييئ حامية أمن البيئة الساحلية هنالصحراهنية من حلواد التللو النةطلي هنفلاطر الت لن
هنر اخمللةات هنالايوت هنالتلو البيليئ ملن مصلادر الرصلف الصلحي هنالصلناري يف البحلر أهن علىل السلاحد،
هنكذكل عىل البيئة الصحراهنية ،حاث تمكن نورية اخملاطر يف تلأةر الإنسلان هنالنبلات هناحليلوان هنكلذكل مصلادر
املياه اجلوفاة ،الي تل ي بظالليتا علىل ن لص معلدل اللرثهنة احليوانيلة هنالنباتيلة هنأيضلا احتياطلات مالاه الرشلن،
إا افة إا اخملاطر الصحية عىل الإنسان ،هنقف جرف هنقطع الاار الصدي ة لبيئة من جلرا التوسلع العملراق
السلين ،اجسنتةادة من عع هنتطبي ات التخطيط هنالتصم البييئ يف الهتيئة املسنت بلية لتوجه المن البيليئ ملن
خالل ارلد املعايا هنامل اييس العلميلة ذات العالقلة ابجللودة النوريلة يف بنلا هنتدشلني ييلات بيئالة أمقيلة يف
املناط الربية أهن البحرية أهن اجلبلية ،هنيدخد مضن المن البييئ مةيتوم المن املايئ من خالل اإجرا ات حاميلة
املا من الضياع هنالتلو  ،هنالنضون  ،هناجسنتفاف ،هنالتبذتر .تغطي املا ما ي لارن ( )0/0الللرة الر لية،
أي أن اللرة الر ية تتلون من %11.11من املا هنبنسنبة %67.6من اليابسة .اإن هذه المكيلة ملن امللا %71
مقه تشل الب ار هناحمليطات هنتلون غا صاحلة لرشن هنالاراعة هنالصناعة ،هننسنبة  %0ف لط ملن هلذه امليلاه
تعتلرب مالاه عذبللة .هنبنسلنبة %10ملن هللذه امليلاه مت ملدة عللىل هيئلة مللج يف ال طبللني هنبعل املنلاط البللاردة
الارى .أي أن نسنبة املا العذن الصا لرشن هناحلياة عىل اليابسة قليد إا حد كبا ابلرمغ ملن هنفلرة امللا
فول اللرة الر ية هنبلذكل تللون ملن ال لهنري جلدا أن توجلد هنلاك قلانون خلاص يف مواهجلة تللو امللا
هنهدرها بصورة عامة هناملياه العذبة بصورة خاصة 2 .هنملا ل دسطة احل يف املا .
كام يدخد مضن المن البييئ ،المن الغذايئ ،فالإنسان يعمتد يف احلصول عىل غذا ه عىل النبلات ايي يصلد
عليه من الطبة .هنأمام تعر الطبلة لتلدهور هنالتللو نتاجلة النشلاط البرشلي بسلبب قطلع الغلاابت هناجنلراف
 -1د /سلبن املشعدىت م افة هنتطبي ات المن البييئ العاملي مرجع ساب .
 -2سعود ،راتب ،الإنسان هنالبيئة ،دراسة يف الطبية البيئاة الردن ،ط 6112 ،6ص.711
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الطبة هنازدايد النشاط العمراق هنالصناري هنالاراري ،أدى إا إا افة مواد غريبة عىل الطبة رتخمللةلات هنالنةلاايت
البرشية هنفلةات العمران هنالصناعة هنالاراعة ،هنم هذا أدى إا سن ال وانني هنالترشيعات الي يمي الطبة ملن
التلو  ،هنتوفر لبيئة ا ال هنالص ة هنتمتثد امحلاية ال انونية لطبة يف معاجللة النةلاايت الصللبة هنالسلائو هنمعاجللة
النةاايت اخلطاة هنالاطلار النا لة رلن املبيلدات هنالاحلف العملراق هنقطلع الالار هنحاميلة الغلذا هنالسئنلات
1
احلية.
اثنيا :امتيازات الضبط الإداري البييئ:
بني الضبط الإداري هنالنظام العام تالزم حمتي هنغايئ ،اإذ أن النظام العلام هلو اليتلدف الرئييسل هنالوحالد ل الام
يتمة الضبط الإداري ،اإذن فالعالقة بي ام جلد هنطيلدة ىت اللن مالحظهتلا بشلل هنا هنجلو يف ادلهنر اليتلام
ايي ت وم به فلرة النظام العام من دهنر أسايس يف جمال توسنيع هنتةعيد أساليب سلطة الضلبط الإداري لام
لالسنت رار المينىت فةي ال انون الإداري ترجع أسال المتيزي بني الضبط الإداري ،هنغاه من النشاطات املشلا،ة
أساسا إا حامية النظام العام كةلرة قانونية ،ييث صار تعريةه ليس هل هنإامنا بغايته.2
هنتتقوع هنسائد الإدارة يف حة النظام العمو بلني هنسلائد برشلية ترلف بتقةالذ قلرارات الضلبطية الإداريلةىت
هنبني هنسائد مادية تساعد السلطة يف تسخاها لإعادة النظلام هناسلنتتبابهىت هنهنسلائد قانونيلة للتص ،لا هيئلات
الضبط الوطين هناحمللو هناللي ملن أشليترها للواحئ الضلبط الإداريىت هناجللاا ات الإداريلة ال لية ،حالث تلجلا
سلطات الضبط الإداري إا العديد من الوسائد هنالساليب من اجد ي ا غر ليتا هنهلو حةل النظلام العلام
داخد اجملمتع بصورة مسنمترة الوجود هندامئة هنمتجددة ،هن ذكل تىض ما متلله من سلطات رب ،ا الفراد علىل
احطام إارادهتا سوا لسنع هذه الإدارة أمرا أم يا .3هنهذه الوسائد هنتكل الساليب تتخلذ يف التطبيل العلملي
أربعللة مظللاهر رئيسلنية  :ال لرارات التنظعيللة العامللة أهن للواحئ الضللبط ،هنتللدابا الضللبط الةرديللة ،هن التنةاللذ
اجلربي لإجرا ات الضبط الإداري ،هنأخاا اجللاا ات الإداريلة الوقائيلة .4هنتلرى د /سلعد ادلتلن الرشليف 5إا
ال ول ابن ايي بمع بني هذه الساليب مجيعا هو أ ا تمتزي خبصيتني أساسنيتني يلامن معليتا هنهام:
الهن  :اإن الضبط الإداري يؤدي هممته أصال بوسائد هنقائية ل ر ابية.
الثانية :اإن الضبط الإداري اارل نشاطه هن ي ه بأساليب منشنئة لمركا ال انوق ل ابإجلرا ات ماديلة تنةاذيلة
ل واعد ال انونية
 -1سعود ،راتب ،الإنسان هنالبيئة ،مرجع نةسه ،ص.712
 - 2ينظر إا  :د /حلمي ادلل دهنيقىت مرجع ساب ىت ص.01
 - 3د/ربد العل مرشفىت دهنر سلطات الضبط الإداري يف ي ا النظام العام هنأةره عىل احلرايتىت ص. 760
 - 4د /جمدي ىت فاعلية الدا الضبط ىت ص.670
 -5د/سعد ادلتن الرشيفىت أساليب الضبط الإداري هنال اود الواردة علأاىت جمو جملس ادلهنإ ىتالسلننة الثانيلة ررشل سلننة7720ىت ص.70
هنأيضا د /مقيب دمحم ربيعىت ام ت احلرية يف مواهجة سلطات الضبط الإداري رساإ دكتوراهىت جامعة عني محلس 7717ىت ص.70
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هنعليه تعد سلطة الضبط الإداري أمه الطرل اللةاو لتح ا النظام العام البيليئ هنتعلرف هلذه السللطة بأ لا
ح الإدارة يف فر قاود عىل الفراد يد من حرايهتم هنمن نشاطيتم الةردي ب صد احملافظة عىل النظلام العلام
بطري ة هنقائية من خالل فتلف الوسائد هنالإجرا ات التنظعية هنالالحئية هنالهنامر هنال رارات الةرديلة ، 1هنتظيتلر
أساليب الضبط الإداري معوما يف أربعة صور رئيسنية سي الطكزي علأا من زاهنية الضبط الإداري البييئ:2
 -1التنظ الالحئي ألضبطي البييئ :يف شل قواعد عامة جمردة هنمو ورية مثد للواحئ احلظلر هناملنلع خبصلوص
لواحئ الطااص املسنب هنالإاطار الساب ملامرسة النشاط الةردي كوسنيو لخذ اجحتياطات هنت دتر احلللت
الإخالل ابلنظام العام..
هنتعترب ا لواحئ أمه أساليب الضبط الإداري هن أكرثها اسنتعامل من طرف سلطات حة النظلام العملو  ،فعلن
طري يتا ت وم هيئات الضبط الإداري بو ع قواعد عامة مو ورية جمردة ت اد ،ا أهنجه النشاط الةردي من أجلد
احملافظة عىل النظام العام داخد اجملمتع ،من خالل اإصدار لواحئ الضبط املاسة ي ول الفراد هنحرايهتم هنت ايلدها
لن هذه ا لواحئ تتضمن أهنامر هننواه ،هنت رر يف الغالب ر وابت توقع عىل ملن خيلالف أحسهملا .3هنيعلد التنظل
الالحئي رضهنرة معلية هناجلرية عىل ارتبار أن تويق الرضار هناجلرامئ أفضد من عالهجا بعد هنقوريتا ،4هنهلو ملا
ي وم به التنظ الالحئي ألضبطي ،هنايي تمتزي ابملرهننة هناملالمئة هنال ابلية لتغا طب لا مل تضليات الاملان هنامللسن،
هنمن مث رتن التنظ الالحئي ألضبطي رضهنرة تلمتد ،ا الترشيع رند اجقتضا  ،اإذ بةضلد هلذا التنظل الالحئلي
خيلو التدبا الضبطي يف كثا من احلالت من معايب الت زي هناجملامو.5
هن عىل هذا تعترب للواحئ الضلبط الإداري البيليئ ثابلة قلوانني ملن هجلة املو لوع ل لا تلنظم أملورا للو يسلنب
لمرشع البييئ تنظعيتا ،اإل أ ا ل تعترب كذكل ملن حالث الشلل لصلدهنرها يف شلل للواحئ بواسلطة السللطة
6
التنةاذية.
 - 1د /الطامهني ،ال انون الإداري ص ،011هند /بسنيوق ربد الغين ىت ال انون الإداريىت ص.076
 - 2د /جملللدي فلللت  ،حسلللن ،مرجلللع سلللاب ىتص 706ا ص.771هند /علللاطف ألبنلللاىت الوسلللنيط يف ال لللانون الإداريىت ملللن
ص011ا .012
 - 3د /ربد العل مرشفىت دهنر سلطات الضبط الإداري يف ي ا النظام العام هنأةره عىل احلرايتىت ص. 760
 - 4د /سلبن عاشور شوايد" ،مسؤهنلية ادلهنإ رلن أرلامل الضلبط الإداري يف ال لانون ا ليلا هنامل لارن ،جقائيلا هنإاداراي" ،دار ال ضلة
العربية ،مرص ،ط ،6116 – 6117 ،7ص .767
 -5د/سعد ادلتن الرشيفىت أساليب الضبط الإداري هنال اود الواردة علأا ىتجمو جملس ادلهنإ ىتالسننة الثانية ررش سننة7720ىتص.71
 - 6هن در الإشارة إا أن الة ه الةرنيس قد ااتلف حلول السلال ادلسلنتوري ليتلذه ا للواحئ هن ذكل يف لد غيلان اللنص ادلسلنتوري
ايي ي رر ح السلطة التنةاذية يف اإصدارها  ،هن د هلذا اخللالف مسلنمترا إا أن حسلم ادلسلنتور احللال الصلادر علام  7701هلذا
المر هن نص عليه احة يف املادة  01مقه .ينظر د /لباد ىت ال انون الإداريىت 6ىت ص 60هنل د ريتد إا اللوزتر الهنل ابلسللطة
الالحئية احة هن ذكل يف املادة  67مقه ،هن عىل ذكل فان الوزتر الهنل يف فرنسا اارل سلطة الضبط العام دهنن حدهند يف هذا اجمللال
برشط عدم اجرتدا عىل النطال احملدد ل انون يف املادة  00من ادلسنتور .ينظر تةصليال أكلرث :د /سلا جلامل ادلتلن ا للواحئ الإداريلة
هن امنة الرقابة الإدارية ص071ىت هنأيضا جمدي أمحد فت  ،حسن ىت فاعلية الدا ألضبطيىت ص.702
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هنيشطط الة ه هنال ضا الإداريني رشهنطا عامة أساسنية يتعني توافرها يف التنظ الالحئي ألضبطي ،م ا: 1
عدم فالةة لواحئ الضبط شلس أهن مو لوعا ل واعلد ال انونيلة العليلا أي ادلسلنتور هنال لانون ،هن اإل رتنلع هلذها لواحئ غا مرشهنعة ل ا يف مرتبة أدىن من هذه ال اعدة فضال رن إا ا رشرع لإكلامل اللن ص الترشليعي هنملن
أجد إا ةا صةة الرشرية عىل أرامليتا ال انونية أهن املادية الي ت وم ،ا بب احطام الترشيع هنالتنظ املعمول ،لام
يف ممارسة هذه امليتمة. 2
 يتعني أن تصدر لواحئ الضبط يف صورة قواعلد مو لورية عاملة جملردة ،هنملع ذكل يالحل أن ارتبلاط لحئلةالضبط بامان معني أهن مسن معني أهن حدهند مو ورية معينة ل يول دهنن اتساهما بصلةي العمومالة هن الت ريلد
هنمن كو ا ل لاطب أشخاصا بذهناهتم.3
 املساهناة بني الفراد رند تطبي الالحئة ،فا ب عىل سلطات الضبط الإداري أن ترارلي رنلد تطبيل لحئلةالضبط املساهناة بني الفراد طاملا تساهنت مراكامه ال انونية.4
هنتعتللرب السلللطة التنظعيللة يف جمللال الضللبط الإداري سلللطة ترشلليع اس لنتنقائية هنخاصللة يف ادلهنل ذات ال ل ج
الالتيين الت ليدي ،حاث تتجاهنز السلطة التنةاذية فألا احللدهند الطبيعيلة لو يةلة تنةالذ ال لوانني لتتقلاهنل أحلد
املو وعات ابلتنظ هنترشع فاه لهنل مرة تىض هذه السلطة الالحئية الي يسم ،ا ادلسنتور.
هنمن أمثو هذه ا لواحئ ،لواحئ الباعة اجلائلني ،هنا لواحئ اخلاصة ابحملالت العامة هناحملالت اخلطلرة هنامل ل لة لراحلة
هن امل ة ابلص ة ،هنا لواحئ اخلاصة راقبة الغذية هن سحفة التلو هنانتشار العدهنى هنغاها.
هنتتخذ لواحئ الضبط الإداري صورا عديدة هنمظاهر فتلةة يف ت ايدها لنشاط الةردي ملن اجلد احملافظلة علىل
النظللام العللام ،ف للد يظللر الالحئللة ممارسللة نشللاط معللني ،هنقللد تشللطط الالحئللة رضهنرة احلصللول عللىل اإذن أهن
ترااص من هجة الإدارة قبد ممارسة النشاط ،هنقد تلتةي الالحئة رد اإاطار الإدارة م دما ابلرغبة يف ممارسلة
نشاط معني ،هنأخاا قد ت وم لحئة الضبط بو ع تنظ لنشاط يبني أهن لاع هنكيةالة ممارسلنته .هنعلىل ذكل فلان
صور التنظ الالحئي الضبطي الن حرصها يف أربع صور هنأساليب : 5

 - 1د /دمحم رشيف اإسلامريد ربلد اجمليلد املرجلع السلاب رسلاإ ادلكتلوراه ص17ىت هنمملدهنح ربلد امحليلد ىت سللطات الضلبط الإداري يف
الظرهنف اجسنتنقائية دراسة م ارنةىت ص.27
 - 2لطرش محلوىت سللطات الضلبط الإداري اللوليئ يف اجلاائلرىت رسلاإ ماجسلنتا  6116يلة احل لول جامعلة اجلاائلر غلا منشلورةىت
ص.02
 - 3د /مقيب دمحم ربيعىت ام ت احلرية يف مواهجة سلطات الضبط الإداري رساإ دكتوراه ىت جامعة عني محلس 7717ىتص72ىت هنجملدي
امحد فت  ،حسنىت فاعلية الدا ألضبطي ىت ص.700
 - 4ربد العل ربد اجمليد مرشف ىت دهنر سلطات الضبط الإداري يف ي ا النظام العام هنأةره عىل احلرايتىت ص.762
 - 5ينظر تةصيال حول هذ 7الصور الربع :ينظر د /ربد العل ربد اجمليد مرشفىت دهنر سلطات الضبط الإداري يف ي ا النظام العام
العام هنأةره عىل احلرايتىت ص  700إا ص .702هنأيضا جمدي أمحلد فلت  ،حسلن ىت فاعليلة الدا ألضلبطيىت ص  707إا ص722
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 أسلون احلظر أهن املنع :نع النشاط أصال ملحظر الرري هنالصيد يف الع ار البييئ هنمثد نص املادة  701ملنقانون املياه"انع اسنتعامل املياه ال ذرة غا املعاجلة يف الس ي".
 أسلون الطااص الساب أهن الإذن الساب  :ابشطاط مواف ة السلطة النظاماة عىل ممارسة النشلاط مسلنب ا.هنمثال نص املادة  10من قانون املياه ":لضع لنظام راصلة اسلنتعامل امللوارد املائيلة ،العمليلات اللي تتضلمن ملا
يأي - :اإجناز أاابر أهن حةر لسنتخرا املياه اجلوف - .اإجناز منشأات تن اب رلن املنبلع غلا املوهجلة لالسلنتغالل
التجاري - ،بنا منشأات هنهيام التحويد أهن الضخ أهن احل ا ،ابسلنتنقا السلدهند لسلنتخرا امليلاه السلطحية.
 اإقامة م املنشأات أهن اليتيام الارى لسنتخرا املياه اجلوفالة أهن السلطحية" ،كلام نلص املرسلوم التنةالذيرمق  710/77يف املادة  10مقه عىل" :مق السلطات البةلية سللطة رفل راصلة البنلا أهن الت ائلة ،اإذا رتنلع
الرامل املربجمة ليتا روائ ارة ابلبيئة ،"...كام تنص املادة  71مقه عىل" :هنقف مق رخ
صللة البنللا لمؤسسللات الصللنارية هنعللىل قللر حمتيللة معاجلللة مالمئللة لتصللةاة امللللو هنامللواد الضللارة ابلصل ة
العموماة هنالض يج" .هنيف جمال حامية البيئة  ،فبعد أن نصع الترشيعات البيئاة عىل احلظلر ابلنسلنبة للنشلطة
اخلطاة الي من شأ ا هتديد النظام العام البييئ بشل مبلارش  -السلاب ذكرهلا  -نلص علىل الطالاص جلرا
هنقايئ محلاية البيئة ابلنسنبة لنشاطات القد تأما اا ابلنظام البيليئ هناللي ل بلوز ممارسلنهتا ال بعلد احلصلول علىل
أذن مسنب  .ن ترااص لغر تداهنل يات أهن أنواع معينة من النةاايت الضارة ابلبيئة أهن إازالهتا أهن معاجلهتلا
1
أهن لات ا.
 أسلون الإاطار الساب  :ابشلطاط رضهنرة الترصل أملا السللطة حل ت لدر ملدى اطلورة النشلاط علىلالنظام.
 أسلون التوجاه هن التنظ  :هنمثاه التنباه رن طري اإشارات هناحضة تنبه إا التلذكا بأمهيلة احملافظلة علىلالبيئة هنكذا اسنتعامل هنسائد التحةزي ،هنالطغيب يف احلةاظ عىل ملو ت البيئة رتلإرةا ات ال يباة.
 - 6تدابا الضبط الةردية :يف شل قلرارات اإداريلة فرديلة تسلنهتدف صليانة النظلام العلام بعنلا ه الثالملة،
هن الصورة الغالبة عىل النشاط ألضبطيىت هني صد ابلتدبا الةلردي ألضلبطي بت سلنيد ل اعلدة لبطية ترمسيتلا
لحئة هنيضعيتا قانون لتنطب عىل فرد معني أهن أفراد معينني أهن حالت هلددة بلذاهتا .هنالصلد العلام أن تصلدر
تدابا الضبط الةردية مستقدة إا قاعدة تنظعية عامة سوا رتن مصدرها قانون أهن لحئة ،بيد انه اسلنتنقا ملن
هذا الصد العام بوز أن تصدر هذه التدابا دهنن إاسنناد إا قاعدة تنظعية عاملة ،هنذكل برشلهنط معينلة هنيف
أحوال خاصة ،هنيطل عىل تدابا الضبط يف هذه احلاإ تدابا الضبط الةردية املسنت و.
هند /سلبن عاشلور شلوايد" ،مسلؤهنلية ادلهنإ رلن أرلامل الضلبط الإداري يف ال لانون ا ليلا هنامل لارن ،جقائيلا هنإاداراي"،ص  760إا
ص.762
 -1د /أمحد البدتري هنالسنتاذة حورا حادر ،الساليب ال انونية محلايلة البيئلة ،جملو احمل ل احللو لعللوم ال انونيلة هنالسنياسلنية ،العلدد
16السننة السادسة ،ص11
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هنتتخذ تدابا الضبط الةردية يف التطبي العمو عدة صور م ا:
 صورة المر :هن ربارة رلن الملر الصلادر ملن الإدارة بعملد يش معلني ،رتلملر الصلادر إابزاإ الةضلالتاملوجودة يف الطري العام .هنالمر الصادر ابلمتناع رن اإصدار تلرااص ملنشلأة معينله للو لا تللو البيئلة ،أهن
مقع داول احد الفراد لصيد من داخد احملميات الطبيعية ،أهن المر نع داول سةانة معينه إا املياه ا إلقلعيلة
دلهنإ محلليتا مواد ملومه أهن مشعه ،أهن مصادرة حشنه معينلة قادملة ملن اخللار لالشلتباه ابحتواهئلا ملواد اطلرة.
كذكل المر ،دم البناة امل امة عىل الرايض الةالحاة ابخملالةة لحسم ال وانني الي يملي هلذه الرايض ،هنملن
المثو أيض اا المر إابزاإ ال اممة أهن املواد الصلبة املل اة يف غا الماكن اخملصصة ليتا عىل نة ة من أل اها ،هنك اعلدة
1
عامة م من ي وم بتوليد النةاايت ت ع عىل عات ه تبعة إازالهتا أهن يمد التسليف ملعاجلهتا أهن إازالهتا .
هنمن تطبي ات هذا اجلاا ما نص عليه ت قني البيئلة الةرنيسل بأنلفه فللي حلال علدم تنةالذ صلاحب أهن مسلنتغد
املنشأة املصنةة ل رار احملاف بشأن إازاإ اخملالةة فأنه الن أن ت لوم الإدارة ،ذه الرامل بنةسيتا أهن بواسطة الغلا
عىل نة ة صاحب املنشأة ،عىل انه ل إالدارة يف م الحلوال داول املنشأة هنال اام ،ذه الرلامل ،هنبسلبب أمهيلة
هذا اجلاا نص قانون البيئة املرصي عليه حاث جا فاه...":هنيف مجيع الحوال يللازم اخمللالف إابزاإ أاثر اخملالةلة
2
فلي املورفد الفذي يدده اجليتة الإدارية اخملتصة ،فاإذا مل ي م بذكل قامع هذه اجليتة اب إلزاإ عىل نة ته"...
 صورة املنع :هن ربارة رن قرارات اإدارية صادرة نع فعد معني ،نع التخي يف املساحات اخل ا . صللورة الطاللاص :هن ربللارة رللن صللدهنر التللدبا الةللردي متضللمنا مللق ت لرااص مل لااهنإ نشللاط معللني،رتلطااص بةت هد عام 3.مثد املادة  76من قانون املياه  ":76/10انع م بنا جديد هنم غرل هنم تشلياد
سنيا اثبلع هنم ترصلف ي ل بصليانة اللوداين هنالب لاات هناللربك هنالسلنبخات هنالشلطوط ،هناللن أن تلجلأ
الإدارة املرةة ابملوارد املائية إا قطع الاار هنكذا هدم م بنا موجود مع مراعاة اإصالح الرضار النامجة".
فال اعدة العامة انه ل بوز لسلطات الضبط الإداري أن تصدر تدابا بط فردية لالف الالحئة الضلبطية،
هنذكل تطبي ا ملبدأ املرشهنرية املادية أهن املو ورية حاث أن التدبا ألضبطي الةلردي أدىن مرتبلة ملن الالحئلةىت
بيد انه بوز لسلطات الضبط الإداري أن تراص ابسلنتنقا ات فرديلة فالةلة لنصلوص الالحئلة التنظعيلة .ن
تنص الالحئة احة عىل احلل الطااص ،ذا اجسنتنقا  .هنأن تلون التلدبا ألضلبطي ملشلنيا ملع رضهنرات
حة النظام العام .هنأل تراص ،ذا اجسنتنقا عىل وو تعسةي .هنأن تعاملد سللطات الضلبط الإداري الفلراد
4
عىل قدم املساهناة يف اجنتةاع ،ذا الطااص.
-1

د  /ماجد راغب احللو ،حامية البيئة يف و الرشيعة الإسالماة ،دار اجلامعة اجلديدة لنرش ، 2007 ،ص.701-701
 - 2السنتاذ أمحد البدتري هنالسنتاذة حورا حادر  ،مرجع ساب  ،ص .710 -710
 -3ينظر إا د/مقيب الربيعىت مرجع ساب ىت ص 716هند /سعد ادلتن الرشيفىت أساليب الضبط الإداريىت ص00ىت رشيف اإسامريدىت مرجع ساب ىت ص.12
 - 4د/عادل أبو اخلاىت مرجع ساب ىت ص670ىت ن ال رن رساإىت Castagne- jeanهن تطبي ا يكل اصدر جملس ادلهنإ الةرنيس حللام ه تضلمن هلذه الرشلهنط
السالةة ايكر  ،هن أكد اجمللس يف هذا احلمك أن توافر هذه الرشهنط خيضع لرقابة ال ضلا الإداري  ،هن اعلطف لسللطة الضلبط أن تضلع اسلنتنقا ات خاصلة ملن
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هنإاذا رتن ذكل هو الصد علىل ملا ذهلب اإليله كثلا ملن الة يتلا يف فرنسلا 1اإل أنله اإذا هنقلع ا لطران خلاص
ابلنظام العام البييئىت هنمل توجد قاعدة تنظعية عامة ملواهجة هلذه احللاإ ،فلال ينبغلي أن ت لف سللطات الضلبط
الإداري موقةا سللبيا ،هنإامنلا بلب التلدخد لإعلادة النظلام العلام البيليئ 2.حالث يتعلرف جمللس ادلهنإ الةرنيسل
برشرية قرارات الضبط الةردية املسنت و اإذا توافرت علدة رشهنط ن تللون ه لا لحلد أغرا له هن الملن
العام هن الص ة العامة هن السلانة العامة ،هنأن تلون التدبا ألضبطي الةردي قد اسنتدعاه موقلف هناقعلي خلاص
ذهن طابع اسنتنقايئ يسنتلام الاذ اإجرا عاجد.3
هنقد اشطط الة ه هن ال ضا هنجون توافر رشهنط معينة يف تدابا الضبط الةردية ح تلون مرشهنعة،
 بب أن يصدر التلدبا ألضلبطي يف نطلال ملن الرشلرية ال انونيلة اللي ت ضل بعلدم فالةلة ال اعلدة الدىن4
ل اعدة العىل م ا يف السع ال انوق يع طائو عدم املرشهنرية.
5
 بب أن تلون التدبا ألضبطي الةردي مبينا عىل هنقائع مادية ح ا اة تسنتلام صدهنره هنإال رتن معيبا. يشطط لص ة التدبا ألضبطي الةردي أن يصدر من هيئة الضبط اخملتصة ابإصداره ،ييث يتعني أن يصلدر6
ال رار ألضبطي من السلطة اخملتصة ابإصداره طب ا ل انون.
يشطط لص ة التدبا ألضبطي أن تللون مسلتقدا إا سلبب حصلي مرشلهنع يلربر صلدهنره :هنإال رتن جلدتراابلإلغا .7
 بب أن تلون التدبا ألضبطي متناسلنبا هن لزملا لوقايلة النظلام العلام ابن تللون متواف لا ملع درجلة جسلامةاج طران ايي هنقع لنظام العام ،هنإال رتن غا مرشهنعا .8
 -3التنةاذ اجلربي :حاث متكل سلطة الضبط اإجبار الفراد علىل اخلضلوع لحسهملا هنقراراهتلا رلن طريل ال لوة
هنالإكراه املرشهنع ،هنيعترب أسلون التنةاذ اجلربي من أشد أسلاليب الضلبط الإداري حالث ت لوم الإدارة بعملد
مادي تمتثد يف اسنتخدام ال وة اجلربية من اجد اإرغام الفراد عىل اجمتثال هن اخلضوع للواحئ هن قلرارات الضلبط
الإداري حامية لنظام العامىت هن جدتر ابيكر أن التنةاذ اجللربي لإجلرا ات الضلبط الإداري يعتلرب تطبي لا خاصلا
التنظ ايي أعدته لمراقص هن قاعات الباليه  ،برشط أن ترارت الإدارة يف الطااص ،ذه اجسنتنقا ات املساهناة بني الفراد طاملا رتنوا يف رهنف متشا،ة  ،هن
أن تلون هذه اجسنتنقا ات متة ة مع احملافظة عىل النظام العام.

 - 1د /دمحم ربيد احلساهنيىت الضبط الإداري -الازام احلدهند هنحاادية التنةاذ -طبعة 6110ىت ص.660
 - 2د /حلمي ادلقدهنيقىت مرجع ساب ىتص.10
 -3ينظر إا د /ربد اجمليد ربد العل مرشفىت مرجع ساب ىت ص.701
 - 4د /مقيب الربيعىت ام ت احلرية يف مواهجة سلطات الضبط الإداريىت ص.716
 - 5ممدهنح ربد امحليدىت مرجع ساب ىتص.10
 - 6عادل أبو اخلاىت الضبط الإداري هنحدهندهىت ص070ىت مقيب الربيع ىت مرجع ساب ىت ص710
 - 7د /ربد العل ربد اجمليد مرشفىت دهنر سلطا ت الضبط الإداري يف ي ا النظام العام هنأةره عىل احلرايتىت ص.700
 - 8د/مقيب الربيعىت مرجع ساب ىت ص. 712
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لنظرية العامة لتنةاذ املبلارش ل لرارات الإداريلة ،هن تلكل النظريلة اللي متلن الإدارة احلل يف تنةالذ قراراهتلا
تنةاذا مبارشا ابل وة اجلربية ،هنذكل دهنن حاجة ل و إا ال ضا لحصول مقه عىل اإذن ساب ابلتنةاذ. 1
هنعليه يتة الة ه عىل أن التنةاذ اجلربي اثد احلد امتيلازات الإدارة ال لية كونله":حل الإدارة يف أن تنةلذ
أهنامرهللا هنقراراهتللا عللىل الف لراد ابل للوة اجلربيللة اإذا رفض لوا تنةاللذها ااتيللارا ،دهنن حاجللة إا اإذن سللاب مللن
ال ضا " ،2أي انه امتياز م صلور علىل للواحئ الضلبط لا فألا ال لرارات الةرديلة بصلةة عاملة هن قلرارات الضلبط
الإداري الةردية بصةة خاصة 3،هنيذهب رأي أاار إا أن التنةاذ اجلربي ":هنسلنيو معليلة يربرهلا قلانو رضهنرة
امن طاعة ال انون لحصول عىل طاعة املرةني بوسنيو أارى ،فهل اإذا طبيعة احتياطية هناحضة". 4
هننظرا خلطورة امتياز التنةاذ املبارش فانله يعل ّد طري لا اسلنتنقائيا هضلا ل تسلنتطيع الإدارة أن تلجلأ اإليله اإل يف
حالت هددة عىل سباد احلرص هنل بوز التوسع فاه أهن ال اال عليله ،هنعلىل ذكل بلوز لل إالدارة أن تلجلا إا
اسنتخدام ال وة املادية رند اجقتضا  ،لإعادة النظلام العلام البيليئ إا ملا رتن عليله ،هنذكل دهنن أن تضلطر إا
احلصول عىل اإذن ساب من ال ضا ل اام بذكل .مليتدم بناية فو لوية هناقعلة علىل ر لار بيليئ تةلاداي لسلنتة ال
الظاهرة ،هنذكل نظرا ملا تتطلبه هن يةة الضبط الإداري من اللاذ اإجلرا ات عيعلة ل يمتلد التلأخا لم افظلة
5
عىل النظام العام أهن اإعادته إا حالته الطبيعية يف حاإ ااتاله.
هن ذكل لن احلمكة من الاذ هذه التلدابا ل تتةل مطل لا ملع رضهنرة ا ل لو إا ال ضلا سللةا ،هنذكل بسلبب
م تضيات النظام العاجو من حاة ،هن بسبب طابع ال هنرة ايي تتسلم بله غالبلا تلدابا الضلبط الإداريلة ملن
7
حاة 6.هن الن اإرجاع مربرات التنةاذ اجلربي إا مربرتن رئيسنيني:
أهنهلام :ترااص املرشع ل إالدارة ابحل يف تنةاذ قراراهتا جربا عىل الفراد دهنن حاجة إا احلصول عىل اإذن سلاب
من ال ضا ،
اثاأام :هنهو حاإ ال هنرة بش أا حاإ اجسلنتعجال هنحلاإ هنجلود ال لوة ال لاهرة اللي تلربر لل إالدارة ا ل لو إا
أسلون التنةاذ اجلربي اإذا رتن هو الوسنيو الوحادة دلفع اخلطر ايي هيلدد النظلام العلام ،هنهلو ملا قلد يطتلب
عليه من حدهن أرضار جسنعة قد يتعذر تدارمليتا أهن يصعب عالهجا هنذكل نظرا لبط اإجرا ات الت ايض.
- 1د /سلبن عاشور شوايد" ،مسؤهنلية ادلهنإ رن أرامل الضبط الإداري يف ال انون ا ليلا هنامل لارن ،جقائيلا هنإاداراي" ،ص 767ىت هند/
صالح ادلتن فوزيىت مبادئ ال انون الإداريىت ص.006
 -2د /سلبن الطامهنيىت النظرية العامة ل رارات الإداريةىت ص 270ىت هند /راغب احللو ،ال انون الإداريىت ص.102
 -3د /سعد ادلتن الرشيفىت أساليب الضبط الإداريىت ص. 00
 - 4د /جمدي أمحد فت  ،حسنىت فاعلية الدا ألضبطي ىتص. 710
 -5ربد العل مرشفىت مرجع ساب ىت ص.720
 - 6سعد ادلتن الرشيفىت أساليب الضبط الإداريىت مرجع ساب  ،ص .00
 - 7ينظر إا د/جمدي أمحد فت  ،حسنىت مرجع ساب ص.711هند /ممدهنح ربلد امحليلدىت مرجلع سلاب ىت ص11ىت هند/دمحم رتملد لليوىت
نظرية التنةاذ املبارش يف ال انون الإداري –دراسة م ارنة -ص.701
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هنيف جمال حامية البيئة تعين هذه الوسنيو أن لسلطات الضبط الإداري البيليئ احلل ابسلنتخدام ال لوة لإجبلار
الشخاص عىل تنةاذ أهنامرها هنقراراهتا البيئاة ا تلةد اجمتثال ليتا هناحطاهما محلاية البيئة هنهنقاتهتلا ملن التللو ،
مثال ذكل اسنتخدام ا إلدارة ال وة اجلربية ملسحفة التلو حةا اا عىل النظام العام  -النظام العام البيليئ  -لتةلادي
اخلطللر امليتللدد لبيئة ،صللادرة الهجللاة هناليلت امللومللة لبيئللة أهن اجسللتاال عللىل الغذيللة امللومللة ،أهن أن اللن
1
ال انون اإحدى اجليتات اخملتصلة ياميلة البيئلة سللطة اإي لاف العملد أهن الغلل املؤقلع لمصلدر املللو لبيئلة ،
هننظرا ملا يف التنةاذ اجلربي ل رارات الضبط الإداري من قيتر للفراد هن ارتلدا علىل ح لوقيتم هنحلرايهتم العاملة،
هنارهن عىل ال اعدة العامة اللي ت ضل بعلدم ا ل لو إا ال لوة لقتضلا احل لول ،فلان الة له هنال ضلا اشلططا
رضهنرة توافر عدة رشهنط ح تلون التنةاذ اجلربي مرشهنعا ،هنالن اإجامل هذه الرشهنط 2فب يو:
 مرشهنرية ال لرار ألضلبطي :بلأن تللون ال لوة اجلربيلة مسلنتخدمة لتنةالذ قلرار مرشلهنع ملن قلرارات الضلبطالإداري ،سوا رتن هذا ال رار تطبي ا لنص قانوق أهن لحئي.
 رف الفراد تنةاذ ال رار ااتيارا :فال بلوز لسللطات الضلبط الإداري أن تلجلا إا اسلنتخدام ال لوة اجلربيلةلتنةاذ ال رار اإل اإذا مبع امتناع الفراد رن تنةاذه تنةاذا ااتيلاراي ،بلأن رتنلع هنلاك م اهنملة ح ا الة ملن هجلة
3
الفراد رند قاام الإدارة بتقةاذ ال رار.
 هنجود مربر لسنتخدام التنةاذ اجلربي :ل بوز ا ل و إا اسنتخدام ال وة اجلربيلة لتنةالذ ال لرار ألضلبطي اإليف حللالت ال للهنرة هناجس لنتعجال ،حاللث أن انتظللار الإج لرا ات ال ضللائية الط لويو هناملع للدة يف مثللد هللذه
احلالت ،يشل اطورة كباة عىل النظام العام البييئ قلد يلؤدي إا هنقلوع إارضار جسلنعة ابلبيئلة يصلب ملن
العسا التخلص من نتاجئيتا الضارة ،هنمن مث اإذا رتنع الالحئة الي يسلتقد اإلألا ال لرار ألضلبطي متضلمنة جلاا ا
جقائيا ،فال بد من سلوك الطري اجلاايئ لنه هنسنيو ل يتر اخملالةني بدل من ا ل و إا التنةاذ اجلربي.
 عدم اهنز الإدارة حلدهندها ابلرتدا  :هنذكل بأن ي ترص اسنتخدام ال وة اجلربية عىل احلد الدىن ال هنري منالإجرا ات الالزمة لتنةاذ ال رار ألضبطي ،هنابل در املطلون من ال وة ،دهنن اهنز هندهنن تعسلف يف اسلنتخدام
ال وة بال مربرىت فا ب يف اإجرا ات التنةاذ اجلربي أن هتدف يف مو وريتا إا ي ا احلطام ال لرارات الإداريلة

 -1السنتاذ أمحد البدتري هنالسنتاذة حورا حادر  ،مرجع ساب  ،ص.16
 -2ينظر تةصيال ليتذه الرشهنط هنالضوابط إا  :د /دمحم رتمد ليوىت نظرية التنةاذ املبارش يف ال انون الإداريىتدراسة م ارنة رسلاإ دكتلوراه
ية احل ولىت جامعة عني محلس 7726ىت ص  701هند/ربد اجمليد اسامربد رشيفىتسلطات الضلبط الإداري يف الظلرهنف اجسلنتنقائيةىت
ص .72هن د/جمدي أمحد فت ،ىت مرجع ساب ىت ص.710
 - 3هن بنا عىل ذكل يتعني عىل سلطات الضبط الإداري أن توجه أمرا إا أحصان الشأن للب ي وملوا ابلتنةالذ اجاتيلاري ملع اإرطلاهئم
فرصة أهن همو مع وإ ل اام ابلتنةاذ ،فاإذا مبع امتناع الفراد رن ال اام ابلتنةالذ اجاتيلاري  ،فةلي هلذه احللاإ بلوز لسللطات الضلبط
الإداري أن تلجا إا اسنتخدام ال وة املادية لإجرا التنةاذ اجلربي ل رارات الضبط الإداري ينظر د/ربد العلل مرشلف ،مرجلع سلاب ،
ص.716
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الي رف الفراد تنةاذها ف ط ،هنل تتجاهنز احلدهند املرسومة ليتا 1.هنمن أمثو اسنتخدام ال وة املاديلة لم افظلة
عىل النظام العام البييئ يف جمال مسحفة التلو اإطةا احلرائ هنللو رتنلع يف الملاكن اخلاصلة ،هنكلذا مصلادرة
الغذية الةاسدة املعدة لبيع دلى التجار ،اإذا امتنعوا رن تنةاذ أهنامر هجة الإدارة يف ذكل هنمل تلن أملام الإدارة
سباد سوى اسنتخدام ال لوة معيتلم ،هنإازاإ ملا يشلغد أرصلةة الشلوارع ملن بضلائع أهن روائل هنإان رتنلع مللسا
للفراد.
 -0اجلاا ات الإدارية الوقائية :هنتظيتر يف شل املصادرة الإدارية لملواد غلا املراصلة ،أهن حسلب الطاالاص
خملالةهتا لرشهنط ال انونية.2
هني صد ابجلاا الإداري الوقايئ 3اجلاا ايي تتخذه الإدارة من اجد هنقاية النظام العام البييئ ،هنهو تدبا هنقايئ
تراد به ات ا الإخالل ابلبيئة ،هنذكل بعدم اإاتحة الةرصة ملصدر الهتديد من المتلن من أحلدا ال لر ،هنملن مث
4
فيتو ل ينطوي عىل معىن الع ان هنغالبا ما اس املصا املادية أهن الدبية لةرد.
هنقلد ااتللف الة له 5يف تعريلف اجللاا الإداري ،فلذهب رأي إا أن اجللاا الإداري هلو اجللاا ايي توقعلله
الإدارة عىل الفراد دهنن تدخد ال ضا ، ،لدف حاميلة النظلام العلام .هن ذهلب رأي أاالر إا أن اجللاا الإداري
هو ":التدبا الشديد الواقع عىل الصا املادي أهن الدل لةرد ،هنهلذا اجللاا تتخلذه الإدارة بغيلة حاميلة حالة
6
من نوايح النظام العام".
هنذهللب رأي اثلللث إا أن اجللاا الإداري هللو ":اجللاا ايي تتخللذه هيئللات الضللبط الإداري ،للدف صلليانة
النظام العام يف احد نواحاه ،فيتو تدبا هنقايئ تراد به ات ا اإخالل ابلنظام يترت بوادره ،هنااةع رواقبه ،هنهو
ل ينطوي بذكل عىل معىن الع ان هن اإمنا ينطوي عىل معىن الهتديد"ىت هنبمع هذه الارا د /ربلد العلل مرشلف
ب وه ":أن اجلاا الإداري هو اجللاا ايي توقعله الإدارة علىل الفلراد دهنن تلدخد ال ضلا  ،هنهلو تلدبا هنقلايئ
مؤقع غايته احملافظة عىل النظام العام أهن النظلام اجقتصلادي ،هنهتلدف الإدارة ملن هنرا توقالع هلذا اجللاا إا
7
هن ع الشخص مصدر الهتديد يف حاإ معينة متنعه من اإحدا ال ر أهن الإخالل ابلنظام العامىت"
 - 1د /ربد العل مرشفىت مرجع ساب ىت ص.710
 - 2ينظللر إا د /يللود سللعد ادلتللن الرشلليف أسللاليب الضللبط الإداري هنال اللود ال لواردة علأللا ،جمللو جملللس ادلهنإ الس لننة 7720 76
ص7هنمابعدها.
 - 3ينظر إا م من د/سعاد الرشقاهنيىت ال انون الإداريىت ص17ىت هنمقيب الربيلعىت مرجلع سلاب ىت ص  770ىت هند/ربلد العلل مرشلفىت
مرجع ساب ىتص711ىت هند/سعد ادلتن الرشيف ىتأساليب الضبط الإداريىت ص.00
 - 4د /سلبن عاشور شوايد" ،مسؤهنلية ادلهنإ رن أرامل الضبط الإداري يف ال انون ا ليا هنامل ارن ،جقائيا هنإاداراي" ،ص.761
 - 5ينظر يف النظرية العامة ل اا الإداريىت د /دمحم سعد فودهىت النظام ال انوق لع وابت الإداريةىت مرجع ساب ىت ص 70هنما يلأا.
 - 6ينظر إا هذه الارا يف د /دمحم رشيف اإسامريدىت مرجلع سلاب ىت ص716ىت هند/مقيلب الربيلعىت مرجلع سلاب ىت ص 770علاطف البنلاىت
الوسنيط يف ال انون الإداريىت ص.070
 - 7د /ربد العل مرشفىت مرجع ساب ىت ص.717
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هنيعترب اجللاا الإداري الوقلايئ أشلد أسلاليب الضلبط الإداري هنطلأة علىل النشلاط الةلردي ،هنهنلا تمكلن هنجله
اخلطورة يف هذا السلون من أسلاليب الضلبط الإداري ،علىل أن هلذه اخلطلورة ععلان ملا لتةلي اإذا أمعنلا
النظر يف طبيعة هذا السلون الوقايئ ،هنيف ت اده ابل هنرة هنيف اضوعه لرقابة ال ضا الإداري اإلغلا هنتعويضلا
1
يف حاإ ارهنجه عىل مبدأ املرشهنرية.
بيد أن هنصف هذه اجلاا ات بأ ا اإدارية ،ل تعين أن الإدارة الي تصلوغيتا هنترتالا ملن رنلدها ،اإذ الغاللب
أن هذه اجلاا ات ت ررها علادة ال لوانني هنا للواحئ ،هنملن مث ل بلوز لسللطات الضلبط الإداري أن تتخلذه دهنن
سنند من النصوص ال انونية أهن الالحئية ،كام أن الإدارة هن ت وم بتوقاع هذه اجلاا ات ل ت وم ،ا بوصلةيتا قامئلة
م ام السلطة ال ضائية يف توقالع الع لان ،بلد ابرتبارهلا أهن يسلنبا ا قامئلة علىل هن يةلة الضلبط الإداري محلايلة
النظام العام داخد اجملمتع .هنعىل ذكل فان هنصف هذه اجلاا ات بأ لا اإداريلة يعلين أن الإدارة اللي تسلنت د
بتوقاعيتا دهنن تدخد ال ضا  ،هنذكل ي ا ا مل اصد الضبط الإداري.
هن در الإشارة إا أن هذه اجلاا ات الإدارية تتخذ يف التطبي العمو صورا متعددة  ،فيت ي اترة تلون م الدة
لنشاط ،هناترة أارى تلون مالية رتملصادرة ،هناترة اثلثة تلون همنيلة كسلحب تلرااص ملااهنإ همنلة معينلة أهن
نشاط معني .هنمن هذا ال بيد نص املادة  02من قانون املياه ":انع  -تةريغ املياه ال ذرة ،همام تلن طبيعهتلا ،أهن
صاا يف الاابر هناحلةر هنأرهنقة الت ا املياه هنالينابيع هنأماكن الرشن العموماة هنالوداين اجلافلة هنال قلوات -،هن لع أهن
طمر املواد غا الصحية الي من شأ ا أن تلو امليلاه اجلوفالة ملن خلالل الت ليبات الطبيعيلة أهن ملن خلالل
اإعادة المتوتن اجصطناري - ،اإدخال م أنواع املواد غا الصحية يف اليتيام هناملنشأات املائيلة اخملصصلة لازهنيلد
ابملياه - ،ر جثث احليوا ت هن/أهن طمرها يف اللوداين هنالب لاات هناللربك هنالملاكن ال ريبلة ملن الاابر هناحلةلر
هنأرهنقة الت ا املياه هنالينابيع هنأماكن الرشن العموماة".
فاظيتر مملا سلنب أن الطلابع الوقلايئ ل لاا الإداري البيليئ إابزاإ مصلدر الهتديلد ييلث ل تلمتلن ملن اإحلدا
ال ر ،2خبالف اجلاا ال امع فيتو يتجه إا ر لان خشلص رلن اإخلالل قلد هنقلع أهن جرالة قلد هنقعلع ابلةعلد،
فالون بذكل ائيا دامئا هنمتناسنبا مع جسامة الةعد ايي هنقع ،أما اجلاا الإداري الوقايئ فانه عىل العللس ملن
ذكل ،تدبا مانع لحيلوإ دهنن هنقوع الإخالل ابلنظام العام البييئ ،هنليتذا تلون غالبا جلاا ا مؤقتلا ل ائيلا تلراد
3
به الضغط عىل إارادة الشخص ايي يوقع عليه إلزاإ روامد الهتديد ابلإخالل ابلنظام البييئ.
 -1د/سعد ادلتن الرشيفىت املرجع الساب ىت ص.00
 - 2هنيف هذه احلال قد يتلبس اجلاا الإداري ابلتلدبا اجحلطازي كلو ام يتة لان يف أن الك مل ام ربلارة رلن تلدبا معلني الغلر مقله
الوقاية ،هن لل ام خيتلةان بعد ذكل  ،فالتدبا اجحطازي ربلارة رلن اإجلرا يواجله بله اجملمتلع اطلورة اإجرامالة رتمقلة يف خشلص مرتللب
اجلراة ب صد توقأا ،فغايته الوقاية من الإجرام احملمتد هن من اجد ذكل يطل عليه تدبا المن أهن الوقاية  ،أما اجلاا الإداري فيتلو تلدبا
هنقايئ غايته احملافظة علىل النظلام العلام يف اجملمتلع  ،فيتلو ل يواجله اإاطلارا توصلف ابجلرالة .ينظلر دمحم رشيلف اإسلامريدىت مرجلع سلاب ىت
ص.717
 - 3د/جمدي امحد فت ،ىت فاعلية الدا ألضبطيىت مرجع ساب  ،ص711ىت د /سعاد الرشقاهنيىت مرجع ساب  ،ص.700
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هنمن ذكل ح الإدارة يف أن تسحب الطااص ابلطري الإداري ما دام اخلطر عىل المن العام هنالص ة العاملة
هيدد ا يتور يف احلالتني .هنللن ينبغي أن يالح يف هذا الصدد – كام ترى جانلب ملن الة له – اإن اجللاا ات
الإدارية الوقائية ليسع يتا من أساليب الضبط الإداري ،ذكل أن هنلاك نوعلا ملن اجللاا ات الإداريلة الوقائيلة
توقعيتا الإدارة حامية لصا العام اجقتصادي ةلهنإ 1.مما يثا التساؤل رن طبيعهتا ،هنابلتال مدى اضلوريتا أهن
2
عدم اضوريتا ل اود الي ترد عىل أساليب الضبط الإداري بصةة عامة.
هنعليلله اجللاا ات الإداريللة البيئاللة ربللارة رللن قلرارات اإداريللة فرديللة ذات طللابع جلاايئ توقعيتللا السلللطات
الإدارية اخملتصة – مركاية أهن هلية – عىل مرتلب اخملالةة الضلارة ابلبيئلة هنامللوملة ليتلا سلوا رتن فلرد معلني أم
جامعة هددة استقادا لنص تفرشيعي هنفلي اإطار ما تضمنه من ام ت.3
هنمن أمه مظاهر اجلاا ات الإدارية البيئاة اإلغا الطااص سلون ملن أسلفاليب اجللاا ات الإداريلة البيئالة
الي تلجأ اإليه اجليتات ملواهجة من خالف ال وانني هنا لواحئ الي تفنظم الوسلط البيئلي هنيلرص عللت حاميته ،هنهو
بذكل يعد من أقىس اجلاا ات الإدارية البيئاة الي الن أن تةر عىل املنشأة اخمللو ابلبيئلة ،أملا جلاا حسلب
الطاااص فيتو جاا مؤقع دة معينة ايي تعمد اجليتات اخملتصة عىل تطبي ه رند عدم جدهنى م من جاايئ
4
غل املنشأة أهن هنقف نشاطيتا ،اإذا مل تلن الإدارة راغبة يف إا ا الو ع ال انوق لمنشللللللللأة ابإلغا تراااصيتا.
هنمن مظاهرها أيضا الغرامة الإدارية الي تةر يتا الإدارة عىل اخملالف بلد ال ملن متابعتله جاائيلا رلن الةعلد ،ملع
اجحتةاظ ابحلل يف الطعلن أملام ال ضلا يف ال لرار الصلادر بةلر الغراملة ،هن مثاليتلا فلر رسلوم لتحميلد
 - 1هنجدتر ابيكر أن منلزي اجللاا الإداري رلن اجللاا شلنبه اجلنلايئ  :فلاجلاا شلنبه اجلنلايئ هلو اجللاا ايي يوقلع علىل ملرتلا اجللرامئ
اجقتصادية ،هن تمتثد يف اإي اع غرامات اهنز م ابد ال ر ايي حلال ابمل لهنر ملن اجلرالة اجقتصلادية ،أهن املصلادرة كلام يف فالةلات
التسعا اجلربي هن ا ارك هن اجسنتااد ،هنكثاا ما خيتلط يف هذه اجلاا ات معىن التعوي هن معىن الع ان  ،هن اجللاا ات شلنبه اجلنائيلة
ت وم بتوقاعيتا جلان اإدارية ذات ااتصاص قضايئ ينظميتا ال انون ،هن لتللف رلن اجللاا ات الإداريلة الوقائيلة ملن حالث الغايلة هنملن
حاث اجليتة اخملتصة بتوقاعيتا  ،فالغاية من اجلاا ات الإدارية ا الوقائية احليلوإ دهنن هنقوع الإخالل ابلنظام العام هنهنقاية هذا النظلام  ،كلام
أن الإدارة الي توقع هذه اجلاا ات هنليسع جلان اإدارية ذات ااتصاص قضايئ .ينظر ربد العلل مرشلفىت مرجلع سلاب ىت ص710ىت
هنجمدي فت ،ىت مرجع ساب ىت ص711ىت هنسعد ادلتن الرشيفىت مرجع ساب ىتص.00
 -2هن الواقع أن تاايد تدخد ادلهنإ يف اجملال اجقتصادي أدى إا الاذ كثا من اجللاا ات الوقائيلة اللي تسلنهتدف ي ال الصلا العلام
اجقتصادي هن اججلري ،هن من قبيد هذه اجلاا ات اإلغا الطااص يف اإقامة مرشهنع صناري أهن تلبا جحمه أهن تغيا غر ه يف نطلال
اطة التمنية اجقتصادية ،اإذا للف صاحب الشأن بغا سبب مع ول رن تنةاذ الرامل املراص ،لا خلالل امليتلو احمللددة ه ،هن كلذكل
املصادرة الإدارية لسلع الي تسنتورد من اخلار بدهنن تراااص اسنتااد ،مثد هذه اجلاا ات الإدارية ل تعد من قبيد أسلاليب الضلبط
الإداري لن الغر م ا ليس هنقاية النظام العام ،هن اإمنا تسنهتدف هذه اجلاا ات ي ا مصا عامة اقتصادية هن اجلرية متباينلة .ينظلر
تةصيد ذكل د/سعد ادلتن الرشيفىت أساليب الضبط الإداريىت ص.21
3د /ملو مصللطةت حشاتلة -اجللاا ات الإداريلة يف مواهجللة املنشلأات املصللنةة الضلارة ابلبيئللة هنرقابلة ال لللضا الإداري يف فرنسلا علأللا،
ص.70
 - 4ادلكتور اإسامريد البدتري هنالسنتاذة حورا حادر  ،مصدر ساب  ،ص .710
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أحصان النشطة امللومة مسلؤهنلية التللو ب صلد إارشامليتلم يف متويلد التسليلف اللي تسلنتدرأا معليلة حاميلة
البيئة.
هنمن بني مظاهرها أيضا اجلاا ات البعدية حامية لطابع البيليئ هن لمسلاحات اخل لا ناسلنبة اإقاملة فتللف
املشاريع ،ك رار اليتدم هنا إلزاإ 1اطر جاا بطي ،فمبوجب املادة  10من قانون  71-67بعلد تعلديليتا وجلب
ال انون  10/10من صيغة الإمسن إا صيغة الإلاام ":2بب عىل رئيس اجمللس الشلعا اللبةلي هنكلذا الرلوان
احمللةني املةو ني يف ّ
م هنقع زايرة البناايت اجلاري تشيادها هنإاجرا التح ا ات اللي يعتربهن لا مةاّلدة هنطللب
اإبالغيتم يف ّ
م هنقع ابملستقدات الت قيلة املتعل لة ابلبنلا " ،هنيف هلذه احللال تللازم الإدارة ابإصلدار قلرار ابليتلدم
3
هنإاعادة الماكن إا حاليتا الصو أهن تنةاذ الشغال الالزمة لهتيئة .كام انه طب ا لامدة  01من املرسلوم التنةالذي
رمق  711/77املتعل ابإجرا ات اإعداد فطط شلغد الرايض حالث ملق ال لانون لبةليلة سللطة رفل راصلة
البنا يف حاإ التعدي عىل املسلاحات اخل لا  ،اإذا رتنلع متثلد أمهيلة كبلاة ،أهن اإذا رتن اإجنلاز مرشلهنع ين لر
رنه ،قطع عدد كبا من الاار ،كام الن لبةلية مق راصة البنلا رشيطلة اإنشلا هنهتيئلة مسلاحات ا لا
متناسنبة مع أمهية هنطبيعة املرشهنع.
خامتة:
مما سنب دراسنته يتأكد ادلهنر الرئيس ايي بب أن تتبوؤه فللرة النظلام العلام البيليئ يف الةللر ال لانوق
البييئ نتاجة للدهنار اليتامة الي تضطلع ،ا هذه الةلرةىت اصوصا يف جمال التأطا اججلري هنالضلبط البيليئ،
المر ايي تصلاعد بتصلاعد ادلهنر ايي غلدت ت لوم ،لا ادلهنإ يف ملرحو ادلهنإ الضلابطة ييلث مثللع فللرة
النظام العام البييئ مصدرا حاواي ل اود الواردة عىل الترصف يف اسنتعامل هناسنتغالل املوارد الطبيعيلة هناحليويلةىت
ذكل أن تلو البيئة بسفة أشسه يشل هتديلد اا للملن البيليئ هنهلو ملا يثلا التسلاؤل رلن التلدابا الواجلب
الاذها محلاية البيئة هنتبدأ هذه التدابا بتمنية الوري البييئ دلى ا اها هنتصد إا حد سلن الترشليعات امللاملة
بشأن حامية البيئة من التلو .
هنعليه متتكل هيئات الضلبط الإداري البيليئ أسلاليب قانونيلة متنوعلة محلايلة النظلام العلام البيليئ ،هنملن أكرثهلا
فعالية تدابا الضبط الةردية ،التنةاذ املبارش ،هنكذا اجلاا ات ا إلدارية البيئاة الي توقع ملواهجة حلالت املسلال
ابلبيئة الي هنقعع أهن الي عىل هنشك الوقوع ،هنذكل ل د من هذه احلالت هنالت ليد من أ ااثرها الضارة.

 -1د/ماايق فريدةىت دهنر الع ار يف التمنية احملليةىت م اإ منشورة جو دفاتر السنياسة هنال انونىت العدد 12ىت ص . 00
 -2د /صليلع سعدىت سلطات الضبط الإداري لرئيس اجمللس الشعا البةلي يف جمال العمران ىت ص.011
 -3ينظر م.بوطرتب ،مقازعات راصة البنا بني ااتصاص ال ضا الإداري هن ال ضا العادي يوم.الثالاث  77 ،مايو6171 ،عىل الرابط
http://bdroit.blogspot.com/2010/05/blog-post_1580.html.
اجللطهنق
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