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ملخص :
أدى التطور االقتصادي والتكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم إلى ظهور العديد
من التغيرات املناخية وتزايد في حجم و نوع النفايات ،فكان لزاما على الدول التصدي لهذه
التهديدات البيئية على حياة اإلنسان و بيئته ،وفي الجزائر اعترف املؤسس الدستوري في
تعديل  2016للفرد بالحق في بيئة سليمة كحق مستقل ،و هذا من شأنه تعزيز هذا الحق
وإلزام الدولة ومؤسساتها باتخاذ اإلجراءات الكفيلة لتوفير بيئة سليمة.
وأحيط قطاع البيئة بالعديد من النصوص التشريعية ،األمر الذي يفرض تدخل
األجهزة اإلدارية على اختالف مستوياتها لتنفيذ هذه النصوص باعتبارها القائمة على تلبية
حاجات الجمهور واملكلفة بحماية النظام العام.
الكلمات املفتاحية  :األجهزة اإلدارية ؛ البيئة؛ الوسائل ؛ القوانين ؛ الحاجات العامة.
Abstract:
Nowadays, advance in technology and economics has led to
various climate changes and an increase of the vlume and variety of
waste, as a consequence, many countries have been challenged to
overcome these environment threats on human life and setting, in
Algeria, the legislator acknowledged the right of decent environment
in the amendment of 2016 as a separate right. This fact bears this
right and compels official institutions to take measures to secure a
decent environment.
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Many legislative texts have been issued to protect the
environment issue, which means the necessity of the institution to
intervene at different levels to implement legislative texts since it is the
warrant authority that could satisfy the public requirement and order.
Keywords: institutions ;the environment; means; laws; general needs .

مقدمة:
اهتمت الجزائر كغيرها من الدول بموضوع البيئة ،إذ ّ
تضمن التعديل الدستوري
لسنة  2016مادة خاصة بالبيئة و هي املادة  68و التي جاء فيها ما يلي « :للمواطن الحق في
بيئة سليمة ،تعمل الدولة على الحفاظ على البيئة ،يحدد القانون واجبات األشخاص
الطبيعيين و املعنويين لحماية البيئة » ،فأصبح الحق في البيئة من الحقوق الدستورية،
و يبدو واضحا أن املؤسس الدستوري ربط حماية البيئة بدور الدولة مجسدة بهيئاتها
ّ
و ذلك من خالل اتخاذ التدابير الالزمة ،كما أكد الدستور في نصوص أخرى على التزام
الدولة بذلك حيث نصت املادة  19منه على ضمان الدولة لالستعمال الرشيد للموارد
الطبيعية و الحفاظ عليها لصالح األجيال القادمة و كذا حماية األراض ي الفالحية و األمالك
املائية العمومية.
و بادرت الجزائر إلى وضع العديد من القوانين في مجال حماية البيئة ،كما بادرت
بإحداث األجهزة و املؤسسات التي تعنى بالحماية اإلدارية للبيئة على املستوى املركزي و كذا
على املستوى الالمركزي ،و ّزودها بجملة من الوسائل الوقائية و الردعية ،فما هي إذن
هذه الجهزة و املؤسسات املكلفة بتوفير الحماية اإلدارية للبيئة و هل يعد دورها كافيا
أم ال بد من تحديثها و دسترة البعض منها؟.
لإلجابة على هذه اإلشكالية تم تقسيم البحث إلى املبحثين التاليين:
املبحث األول :الوسائل اإلدارية لحماية النظام البيئي
املبحث الثاني :األجهزة و الهيئات اإلدارية املكلفة بحماية البيئة
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املبحث الول  :الوسائل اإلدارية لحماية النظام البيئي
تقوم األجهزة اإلدارية باعتبارها القائمة على إدارة املرافق العامة و تقديم خدمات
للمواطنين و كذا الحفاظ على النظام العام في جميع عناصره بدور هام في حماية البيئة
و ضمان حق الفرد في بيئة نظيفة ،و ذلك عن طريق وسائل حمائية متنوعة تأخذ أحيانا
الشكل االنفرادي ،و الذي قد يكون وقائيا أو ردعيا ،كما تأخذ هذه الوسائل الشكل
التعاقدي.
و بناء على ذلك سيتم التطرق تباعا إلى الوسائل االنفرادية الوقائية (املطلب األول)،
و الوسائل االنفرادية الردعية (املطلب الثاني) ،كذلك الوسائل العقدية لحماية البيئة
(املطلب الثالث) ،و ذلك على النحو التالي:
املطلب الول  :الوسائل االنفرادية الوقائية
ّزود املشرع الجزائري السلطات اإلدارية ملمارسة اختصاصاتها بهدف املحافظة على
البيئة بجملة من الوسائل الوقائية السابقة لحدوث الخطر أو الضرر تتمثل في :الترخيص
أو اإلذن ( الفرع األول) ،و الحظر أو املنع (الفرع الثاني) ،اإللزام أو األمر (الفرع الثالث)،
والترغيب (الفرع الرابع) ،و كذا دراسات التأثير (الفرع الخامس) ،و دراسات الخطر(الفرع
السادس) ،و نظام التقارير (الفرع السابع) ،و هو ما سيتم توضيحه فيما يلي:
الفرع الول  :الترخيص
و يتمثل في تدبير يتخذ قبل ممارسة نشاط ما ،بالتقدم بطلب اإلذن للسلطة
املختصة و التي يجيز لها القانون تقدير هذا الطلب ،و منح اإلذن أو عدم منحه ،1و من
األمثلة على الترخيص في املجال البيئي و الذي يهدف إلى املحافظة على الصحة العامة نجد
املادة  24من القانون رقم  19-01املتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها ، 2و التي تنص
على أنه «:يخضع نقل النفايات الخاصة الخطرة لترخيص من الوزير املكلف بالبيئة بعد
استشارة الوزير املكلف بالنقل.».......
كما يشترط الستغالل املحاجر و املقالع في الوديان حصول املتعامل على رخصة
االستغالل و التي تمنح من طرف إدارة الغابات بعد دراسة مدى تأثير هذا االستغالل على
اندثار الغابة أو الوادي.3
و تنص املادة  28من القانون رقم  12-84املتضمن النظام العام للغابات املعدل
و املتمم بالقانون رقم  420-91على أنه « :ال يجوز إقامة أي فرن للجير أو الجبس أو مصنع
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لآلجر أو القرميد أو فرن لصنع مواد البناء أو أية وحدة أخرى قد يكون نشاطها مصدرا
للحرائق داخل األمالك الغابية الوطنية أو على بعد يقل عن كلم واحد منها دون رخصة من
الوزارة املكلفة بالغابات و طبقا للتنظيم الجاري به العمل».
كما تنص املادة  30من نفس القانون على أنه «:ال يجوز إقامة أي مصنع لنشر
الخشب داخل األمالك الغابية الوطنية أو على بعد يقل عن كلمترين ( )2منها دون رخصة
من الوزارة املكلفة بالغابات و طبقا للتنظيم الجاري به العمل».
و نصت املادة  44من القانون رقم  12-05املتعلق باملياه 5على أنه «:يخضع رمي
اإلفرازات أو تفريغ أو إيداع كل أنواع املواد التي ال تشكل خطر تسمم أو ضرر باألمالك
العمومية للماء ،إلى ترخيص ،تحدد شروط و كيفيات منحه عن طريق التنظيم» ،و تنص
املادة  45من ذات القانون على أنه «:يرفض منح الرخصة املنصوص عليها في املادة 44
أعاله ال سيما عندما تضر اإلفرازات أو املواد محل الرخصة بما يأتي:
 القدرة على التجديد الطبيعي للمياه متطلبات استعمال املياه الصحة و النظافة العمومية حماية األنظمة البيئية املائية أنشطة الترفيه املالحيالفرع الثاني  :الحظر أو املنع
بهدف املحافظة على الصحة العامة عموما والبيئة خصوصا قد تلجأ السلطة
اإلدارية إلى منع األشخاص من القيام بتصرفات معينة ترى أنها مضرة بالبيئة مستندة في
ذلك إلى العديد من القوانين ،ومن األمثلة على هذه القوانين نجد املادة  09من القانون
املتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها تنص على أنه « :يحظر إعادة استعمال مغلفات
املواد الكيمياوية الحتواء مواد غذائية مباشرة ،ويشار لهذا الحظر إجباريا على مغلفات
املواد الكيمياوية بعالمات واضحة تحذر من األخطار املهددة لصحة اإلنسان في حالة
استعمال هذه املغلفات لتخزين مواد غذائية» ،وتنص املادة  20من ذات القانون على
أنه «:يحظر إيداع وطمر وغمر النفايات الخاصة الخطرة في غير األماكن واملواقع
واملنشآت املخصصة لها».
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و تنص املادة  36من القانون املتعلق بحماية الصحة وترقيتها على أنه « :يمنع
استعمال مواد التغليف والتعليب التي تثبت خطورتها علميا» ،وتنص املادة  63من ذات
القانون على أنه « :يمنع تعاطي التبغ في األماكن العمومية ،وتحدد قائمة هذه األماكن
و كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم».
وتنص املادة  17من القانون رقم  06 -07املتعلق بتسيير املساحات الخضراء 6على
أنه « :يمنع وضع الفضالت أو النفايات في املساحات الخضراء خارج األماكن أو التراتيب
املخصصة املعينة لهذا الغرض» ،و تنص املادة  19من نفس القانون على أنه «:يمنع كل
إشهار في املساحات الخضراء».
الفرع الثالث  :اإللزام أو المر
للحفاظ على البيئة قد تلجأ السلطة اإلدارية الضابطة إلى إلزام األشخاص بالقيام
بتصرفات معينة مستندة على عدة قوانين ،حيث تنص املادة  06من القانون املتعلق
بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها على أنه « :يلزم كل منتج للنفايات و/أو حائز لها باتخاذ
كل اإلجراءات الضرورية لتفادي إنتاج النفايات بأقص ى قدر ممكن ،السيما من خالل:
 اعتماد و استعمال تقنيات أكثر نظافة و أقل إنتاجا للنفايات االمتناع عن تسويق املواد املنتجة للنفايات غير القابلة لالنحالل البيولوجي االمتناع عن استعمال املواد التي من شانها أن تشكل خطرا على اإلنسان السيما عندصناعة منتوجات التغليف».
كما أوجبت املادة  47من القانون املتعلق باملياه على كل منشأة مصنفة بموجب
أحكام املادة  18من القانون رقم  10 -03املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة،
و السيما كل وحدة صناعية تعتبر تفريغاتها ملوثة أن تزود بمنشآت تصفية مالئمة و أن
تلتزم بمطابقة منشآتها و كذا كيفيات معالجة مياهها املترسبة حسب معايير التفريغ
املحددة عن طريق التنظيم.
و نصت املادة  46من القانون رقم  10-03املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية
املستدامة 7على أنه .... « :يجب على الوحدات الصناعية اتخاذ كل التدابير الالزمة للتقليص
أو الكف عن استعمال املواد املتسببة في إفقار طبقة األوزون».
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الفرع الرابع  :الترغيب
قد تعمد اإلدارة إلى منح امتيازات ملن يقوم بأعمال تحافظ على البيئة ،و من بين
القوانين التي تنص على منح هذه االمتيازات نجد القانون رقم  03-01املتعلق بتطوير
االستثمار ، 8حيث تنص املادة  10منه على أنه «:تستفيد من مزايا خاصة.....االستثمارات
ذات األهمية الخاصة بالنسبة لالقتصاد الوطني ،السيما عندما تستعمل تكنولوجيات
خاصة من شأنها أن تحافظ على البيئة ،و تحمي املوارد الطبيعية و تدخر الطاقة و تفض ي
إلى تنمية مستديمة» ،كما نصت املادة  77من القانون رقم  10-03املتعلق بحماية البيئة
في إطار التنمية املستدامة على أنه « :يستفيد كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بأنشطة
ترقية البيئة من تخفيض في الربح الخاضع للضريبة.»....
و نصت املادة  15من القانون رقم  09-04املتعلق بترقية الطاقات املتجددة في إطار
التنمية املستدامة ،9على أنه « :تستفيد أعمال ترقية البحث و التنمية و استعمال
الطاقات املتجددة بصفة مكملة و  /أو بديال عن الطاقات التقليدية من التحفيزات التي
تحدد طبيعتها و قيمتها بموجب قانون املالية ».
و هذه الوسيلة من شأنها تشجيع االستثمارات في التجهيزات البيئية غير امللوثة
و املساهمة في تسريع إدخال وسائل لإلنتاج املنخفضة أو املنعدمة التلويث و بالتالي
االنتقال نحو تنمية مستدامة تحترم البيئة.
الفرع الخامس  :دراسات التأثير
تعد دراسات مدى التأثير من أهم األدوات التي تهدف إلى محاولة الكشف بصورة
مسبقة عن مخاطر األنشطة البشرية قبل القيام بها ، 10و هذا يعني أن املشاريع تخضع
مسبقا لتقييم آثارها ،و يلزم بذلك عرض املشروع التنموي مع وصف للحالة األصلية
للموقع على البيئة و على صحة اإلنسان ،و على التراث الثقافي و عرض للتدابير التي تسمح
من التخفيف و اإلزالة و إذا أمكن التعويض. 11
و اعتبر املشرع الجزائري عملية دراسة التأثير من أهم اإلجراءات الوقائية التي ّ
كرسها
في العديد من القوانين ،كالقانون رقم  02-02املتعلق بحماية الساحل و تثمينه ، 12ففي
املادة  20منه أخضع رخص استخراج املواد ال سيما مواد املالط من الشاطئ و ملحقاته
لدراسة التأثير على البيئة.
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كما نص في القانون رقم  10-03املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة
على أنه في حالة إمكانية تسبب صخب األنشطة التي تمارس في املؤسسات و الشركات
و مراكز النشاطات واملنشآت العمومية أو الخاصة في إحداث أخطار تضر بصحة
األشخاص أو تمس بالبيئة ،فإنها تخضع إلى ترخيص ،ويخضع منح هذا الترخيص إلى إنجاز
دراسة التأثير ، 13وما يمكن مالحظته في هذا الشأن أن املشرع الجزائري نص على أنه
بمجرد إمكانية ّ
تسبب هذا الصخب في الضرر يتطلب ذلك ترخيص بناء على دراسة تأثير،
دون أن يشترط وقوع الضرر بالفعل ،مما يؤكد نظام الحماية الوقائي القوي في هذا
املجال.
و ّ
خصص املشرع الجزائري ملثل هذه الدراسات املرسوم التنفيذي رقم 145-07
املحدد ملجال تطبيق ومحتوى و كيفيات املصادقة على دراسات التأثير و موجز التأثير على
البيئة املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم  241-19املؤرخ في  08سبتمبر  ،2019إذ نص
في املادة  02منه على أن الهدف من دراسات التأثير يكمن في تحديد مدى مالءمة إدخال
املشروع في بيئته مع تحديد وتقييم اآلثار املباشرة و/أو غير املباشرة للمشروع و التحقق
من التكفل بالتعليمات املتعلقة بحماية البيئة في إطار املشروع املعني.
و حسب امللحق األول والثاني من املرسوم التنفيذي رقم  145-07املعدل واملتمم
أخضع املشرع مسبقا إما لدراسة التأثير أو ملوجز التأثير و ذلك حسب الحالة ،العديد من
املشاريع كمشاريع تهيئة وإنجاز مناطق نشاطات صناعية أو تجارية جديدة ومشاريع إنجاز
بناء أو جرف السدود ومشاريع إنجاز ومشاريع جرف األحواض املرفئية وكذا حظائر لتوقف
السيارات...الخ.
و عن الفرق بين دراسة التأثير و موجز التأثير فقد اعتمد املشرع الجزائري على
العديد من املعايير كمعيار الحجم و املدة  ، 14فمثال فيما يخص مشاريع أشغال و منشآت
الحد من تقدم مياه البحر فإذا كان طولها خمسمائة متر فما فوق تخضع لدراسة التأثير
أما إذا كان طولها يقل عن خمسمائة متر فإنها تخضع ملوجز التأثير.
الفرع السادس  :دراسة الخطر
تهدف دراسة الخطر إلى تحديد املخاطر املباشرة أو غير املباشرة التي تعرض
األشخاص و املمتلكات و البيئة للخطر ،من جراء نشاط املؤسسة سواء كان السبب داخليا
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أو خارجيا ،و يجب أن تسمح دراسة الخطر بضبط التدابير التقنية للتقليص من احتمال
وقوع الحوادث ،و تخفيف آثارها ،وكذا تدابير التنظيم للوقاية من الحوادث و تسييرها. 15
و نصت املادة  21من القانون رقم  10-03املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية
املستدامة على أن تسليم الرخصة املتعلقة باملنشآت املصنفة يسبقه تقديم دراسة التأثير
أو موجز التأثير ،و تحقيق عمومي ،و دراسة تتعلق باألخطار و االنعكاسات املحتملة
للمشروع ،و نصت املادة  60من القانون رقم  20-04املتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى
و تسيير الكوارث في إطار التنمية املستدامة ،16على أنه يجب أن تخضع كل منشأة صناعية
لدراسة الخطورة قبل الشروع في استغاللها.
و وفقا للمادتين  22و 27من القانون رقم  10-03يقع عبء انجاز دراسة األخطار على
عاتق املستغل من قبل مكاتب دراسات أو مكاتب خبرة أو مكاتب استشارة في هذا املجال
و معتمدة من قبل وزارة البيئة.
الفرع السابع  :نظام التقارير
يعد نظام التقارير أسلوب جديد استحدثه املشرع بموجب بعض النصوص الجديدة
املتعلقة بحماية البيئة ،والغرض منه يكمن في فرض الرقابة الالحقة واملستمرة على
النشاطات و املنشآت ،إذ يفرض على صاحب املشروع تقديم معلومات دورية عن نشاطه
حتى تتمكن السلطة اإلدارية من فرض الرقابة و هو أسلوب يسهل على اإلدارة عملية
متابعة التطورات الحاصلة على النشاطات و املنشآت التي تشكل خطرا على البيئة. 17
ومن تطبيقات هذا األسلوب في التشريع الجزائري ما نص عليه القانون رقم 19-01
املتعلق بتسيير النفايات ،حيث نصت املادة  21منه على أنه « :يلزم منتجو و/أو حائزو
النفايات الخاصة الخطرة بالتصريح للوزير املكلف بالبيئة باملعلومات املتعلقة بطبيعة
و كمية و خصائص النفايات ،كما يتعين عليهم دوريا تقديم املعلومات الخاصة بمعالجة
هذه النفايات و كذلك اإلجراءات العملية املتخذة و املتوقعة لتفادي إنتاج هذه النفايات
بأكبر قدر ممكن.»....
املطلب الثاني  :الوسائل االنفرادية الردعية لحماية البيئة
على الرغم من أن الوسائل الوقائية تمثل حيزا مهما في مجال تدخل اإلدارة لحماية
البيئة ،إال أن هذه الوسائل االحتياطية ال تحول في معظم األحيان دون قيام األشخاص
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بأفعال من شأنها اإلضرار بالبيئة األمر الذي يستدعي تدخل اإلدارة بوسائل أخرى ردعية
ملواجهة مثل هذه التصرفات الضارة بالبيئة.
و تتمثل الوسائل الردعية في اإلخطار (الفرع األول) ،وسحب الترخيص (الفرع الثاني)،
وكذا الجباية البيئية (الفرع الثالث) ،و هو ما سيتم توضيحه كاآلتي :
الفرع الول  :اإلخطار
و من تطبيقات هذا األسلوب في التشريع الجزائري ما نصت عليه املادة  25من
القانون رقم  10-03املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة ،إذ يقوم الوالي
بإعذار مستغل املنشأة غير الواردة في قائمة املنشآت املصنفة و التي ينجم عنها أخطار أو
أضرار بيئية ،و يحدد له أجال التخاذ التدابير الالزمة إلزالة تلك األخطار أو األضرار ،كما
نصت على هذا األسلوب الفقرة  01من املادة  48من القانون رقم  19-01املتعلق بتسيير
النفايات و مراقبتها و إزالتها ،حيث تأمر السلطة اإلدارية املختصة مستغل املنشأة الخاصة
بمعالجة النفايات و التي ينجم عنها أخطار أو عواقب سلبية ذات خطورة على الصحة
العمومية و على البيئة باتخاذ اإلجراءات الضرورية إلصالح هذه األوضاع.
الفرع الثاني  :سحب الترخيص
يعد إجراء سحب الترخيص من أهم الوسائل الردعية التي تعمد اإلدارة إلى اتخاذها
في مواجهة الشخص املمارس للنشاط أو املستفيد من الرخصة إذا لم يلتزم بالشروط
القانونية و أصبح نشاطه يشكل تهديدا على البيئة ،فاإلدارة تلجأ إلى سحب هذا الترخيص
و تجريده من ممارسة هذا النشاط.
ومن تطبيقات هذا األسلوب في التشريع الجزائري ما نص عليه املرسوم التنفيذي
رقم  188-04املحدد لكيفيات قنص الفحول و اليرقانات و البالعيط و الدعاميص و نقلها
و تسويقها و إدخالها في األوساط املائية و كذا كيفيات قنص و نقل و استيداع واستيراد
و تسويق منتوجات الصيد البحري و تربية املائيات التي لم تبلغ األحجام الدنيا القانونية
و املوجهة للتربية أو الزرع أو البحث العلمي.
وقد أخضع هذا املرسوم بموجب املادة  03منه عملية قنص الفحول ومنتجات
الصيد البحري و تربية املائيات التي لم تبلغ األحجام الدنيا القانونية و نقلها و تسويقها
و إدخالها في األوساط املائية إلى ترخيص من اإلدارة املكلفة بالصيد البحري ،و اعتبرت

مجلة الستاذ الباحث للدرسات القانونية والسياسية  -املجلد  - 05العدد  - 02السنة 2020

239

د .بونعاس نادية

الحماية اإلدارية للبيئة في التشريع الجزائري
ص  - 231ص 262

املادة  05من هذا املرسوم أن هذه الرخصة شخصية و يمكن إلغاؤها في حالة عدم احترام
الشروط التي تحددها.
و قد يصل األمر أيضا إلى حد غلق النشاط ،و قد أصدر مجلس الدولة الجزائري في
هذا الخصوص قرارا بتاريخ  2007 -05-23قرر فيه بأن « :إن إنشاء مفرغة عمومية في
وسط سكاني دون احترام شروط دفتر األعباء و دون اتخاذ اإلجراءات املالئمة لتجنب
املساس بسالمة املحيط و األشخاص يعد مخالفة لقانون البيئة و يترتب عليه غلقها
نهائيا»18
الفرع الثالث  :الجباية البيئية
و يعبر عن الجباية البيئية بالضرائب الخضراء أو الضرائب اإليكولوجية وهي
االقتطاعات النقدية الجبرية التي تدفع للخزينة العامة دون الحصول على مقابل خاص،
فهي إذن جباية إلزامية ال يقابلها تعويض ،يعود ريعها إلى امليزانية العامة و قد تخصص
لغايات غير مرتبطة بأساس الضريبة. 19
و من أهم صور الجباية البيئية الرسوم الردعية ،كالرسوم املفروضة على االنبعاثات
امللوثة ،و الرسم على األنشطة امللوثة و الخطرة على البيئة ،و الرسم التكميلي على التلوث
الجوي بفعل املنشأة املصنفة ،و الرسم التكميلي على املياه املستعملة ذات املصدر
الصناعي ،و الرسوم املفروضة على املنتوجات كاألكياس البالستيكية ،و الرسم على الزيوت
و الشحوم املصنعة محليا أو املستوردة. 20
و قد نصت املادة  58من القانون رقم  20-01املتعلق بتهيئة اإلقليم و تنميته
املستدامة ، 21على أنه تتخذ إجراءات ردعية اقتصادية و جبائية في إطار قوانين املالية
لغرض تفادي تمركز األنشطة أو إقامة أنشطة ال تتماش ى و أدوات تهيئة اإلقليم املصادق
عليها في بعض املناطق.
املطلب الثاني  :الوسائل اإلدارية العقدية لحماية البيئة
إلى جانب الوسائل اإلدارية االنفرادية قد تلجأ اإلدارة إلى أساليب اتفاقية لحماية
البيئة تكون على شكل عقود إدارية ،كما هو الحال بالنسبة لعقود تسيير النفايات
املنصوص عليها في املادة  33من القانون رقم  19-01املتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها
و إزالتها ،حيث يمكن للبلدية حسب دفتر نموذجي أن تسند تسيير كل النفايات املنزلية و ما
شابهها أو جزء منها وكذلك النفايات الضخمة والنفايات الخاصة الناتجة بكميات قليلة
مجلة الستاذ الباحث للدرسات القانونية والسياسية  -املجلد  - 05العدد  - 02السنة 2020

240

د .بونعاس نادية

الحماية اإلدارية للبيئة في التشريع الجزائري
ص  - 231ص 262

عن األشغال املنزلية إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون العام أو القانون
الخاص طبقا للتشريع املعمول به الذي يحكم الجماعات املحلية ،و بالرجوع إلى القانون
رقم  10-11املتضمن قانون البلدية نجده ينص في املادة  155منه على إمكانية تسيير
املصالح البلدية في شكل عقود امتياز ،وطبقا للمادة  149من قانون البلدية نجد أن
مسألة النفايات املنزلية و الفضالت األخرى تعد من بين املصالح العمومية البلدية.
و بالنظر للمعيار العضوي املتمثل في أن أحد أطراف العقد شخص معنوي عام
و يفرض دفتر شروط وبالنظر إلى املعيار املوضوعي املتمثل في تعلق العقد بتسيير مرفق عام
من خالل عملية تسيير النفايات (جمعها و نقلها و معالجتها) فإن عقد تسيير النفايات هو
عقد امتياز مرفق عام و بالتالي عقد إداري محض.22
و من بين األمثلة أيضا في هذا الخصوص االستغالل السياحي للشاطئ املفتوح
للسباحة و الذي يتم وفق نظام االمتياز عن طريق املزايدة املفتوحة ،و يمنح هذا االمتياز
لكل شخص طبيعي أو اعتباري ترسو عليه املزايدة و يتعهد باحترام دفتر الشروط.23
كما نص القانون رقم  20-01املتعلق بتهيئة اإلقليم و تنميته املستدامة في املادة 59
على عقود التنمية التي تبرم بين الدولة و/أو الجماعات اإلقليمية واملتعاملين والشركاء
االقتصاديين وهدفها القيام بأعمال وبرامج تحدد انطالقا من املخططات التوجيهية
وخطط التهيئة ملدة معينة.
و بالنظر لكون أحد أشخاص القانون العام طرفا في العقد ،كما أن مضمون العقد
يشمل تنفيذ التوجيهات التي تنص عليها املخططات التوجيهية و خطط التهيئة العمرانية
و هو بذلك يهدف إلى تحقيق منفعة عامة فإن عقود التنمية تعد عقود إدارية. 24
و في إطار حماية املال العام تلتزم السلطات اإلدارية باتخاذ اإلجراءات الكفيلة
لصيانته عن طريق التسييج و اإلصالحات و الترميمات و التعديالت و أشغال التجصيص
و التبييض و أعمال الكنس و النظافة ،فقد تتبع اإلدارة لتحقيق هذا الغرض األسلوب
التعاقدي ،عن طريق إبرام صفقة عمومية النجاز أشغال عامة ، 25طبقا ألحكام املرسوم
الرئاس ي  247-15املؤرخ في  16سبتمبر  2015املتضمن تنظيم الصفقات العمومية
و تفويضات املرفق العام.
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و يؤدي إهمال اإلدارة لواجب الصيانة إلى مسؤوليتها تجاه األفراد على أساس الخطأ
كسقوط إحدى السيارات املارة على جسر آيل للسقوط بسبب امتناع اإلدارة عن
صيانته. 26
و يقترح بعض الباحثين على اإلدارة تكوين أعوان إداريين في مجال حماية البيئة،
و كذا نشر الوعي لدى املجتمع حتى تعمل اإلدارة ضمن كيان اجتماعي قوي و منظم يهدف
إلى حماية القيم اإلنسانية. 27
املبحث الثاني  :الجهزة و الهيئات اإلدارية املكلفة بحماية البيئة
ملعرفة دور اإلدارة في حماية البيئة يجب التطرق ملختلف األجهزة و الهيئات اإلدارية
املكلفة بحماية البيئة سواء كانت متواجدة على املستوى املركزي(املطلب األول) ،و التي
تهتم بالقضايا البيئية ذات الطابع الوطني اإلستراتيجي،أو تلك املتواجدة على املستوى
املحلي (املطلب الثاني) ،والتي تهتم بالقضايا البيئية ذات الطابع املحلي.
املطلب الول  :الهيئات اإلدارية املركزية
تعد وزارة البيئة والطاقات املتجددة املرفق األساس ي لحماية البيئة على املستوى
املركزي ،إال أنها تعمل في تكامل مع عدد من الوزارات مكلفة بموجب قوانينها بحماية البيئة
في بعض املجاالت باعتبار قطاع البيئة قطاع متشعب ،كما توجد في التنظيم اإلداري
املركزي هيئات و مؤسسات عامة تكون في شكل وكاالت أو مراكز أو مراصد ،و تقوم على
نحو متخصص بدور فعال في حماية البيئة ،و تساعد في تطبيق السياسة البيئية.
و عليه سيتم التطرق للدور الذي تقوم به وزارة البيئة و الطاقات املتجددة (الفرع
األول) ،و كذا دور الوزارات األخرى ذات العالقة بموضوع البيئة ( الفرع الثاني) ،كذلك
دور األجهزة و الهياكل األخرى املكلفة بحماية البيئة في بعض املجاالت ( الفرع الثالث).
الفرع الول  :وزارة البيئة و الطاقات املتجددة
تعتبر وزارة البيئة و الطاقات املتجددة الجهاز املركزي و السلطة الوصية على القطاع
البيئي ،و تضم عدة مديريات أساسية تتفرع عنها مديريات فرعية ، 28ووضعت اإلدارة
املركزية لوزارة البيئة و الطاقات املتجددة تحت سلطة الوزير الذي حددت مهامه باملرسوم
التنفيذي رقم  364-17املؤرخ في  25ديسمبر  ،2017وطبقا للمادة األولى من هذا املرسوم
يقوم وزير البيئة و الطاقات املتجددة باقتراح و إعداد عناصر السياسة الوطنية في ميادين
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البيئة و الطاقات املتجددة ،ويتولى تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وفقا للقوانين
و التنظيمات ،و ذلك في إطار السياسة العامة للحكومة و برنامج عملها.
و وفقا للمادة  02من هذا املرسوم يكلف وزير البيئة و الطاقات املتجددة باملبادرة
بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم ميدان تخصصه والسهر على تطبيقها،
وممارسة صالحيات السلطة العمومية في ميادين اختصاصه وكذا السهر على تطبيق
التنظيمات والتعليمات التقنية املتصلة بالبيئة والتنمية املستدامة و ترقية بروز االقتصاد
األخضر.
و تطبيقا للمادة  03من ذات املرسوم يعد وزير البيئة والطاقات املتجددة أدوات
التخطيط لألنشطة املتعلقة بالبيئة و يسهر على تطبيقها و يقترح األدوات التي تضمن
التنمية املستدامة ،و يقوم بالتقييم املستمر لحالة البيئة و يبادر بكل األعمال املرتبطة
بمكافحة التغيرات املناخية و املساهمة في خفض الغازات ذات االحتباس الحراري ،و يعد
دراسات إزالة التلوث البيئي ال سيما في الوسط الحضري و الصناعي ،و يعد و ينفذ
مخططات مكافحة كل أشكال التلوث ال سيما التلوث العرض ي.
و طبقا للمادة  13من القانون رقم  10-03املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية
املستدامة تعد الوزارة املكلفة بالبيئة مخططا وطنيا للنشاط البيئي و التنمية املستدامة،
و يحدد هذا املخطط مجمل األنشطة التي تعتزم الدولة القيام بها في مجال البيئة.
و وفقا للمادة  55من القانون رقم  10-03املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية
املستدامة يسلم الوزير املكلف بالبيئة التراخيص في عمليات شحن أو تحميل كل املواد أو
النفايات املوجهة للغمر في البحر ،و طبقا للمادة  15من القانون رقم  19-01املتعلق بتسيير
النفايات و مراقبتها و إزالتها يرخص الوزير املكلف بالبيئة باملنشآت التي تتم فيها معالجة
النفايات الخاصة.
و في إطار تطبيق أحكام القانون رقم  02-11املتعلق باملجاالت املحمية في إطار
التنمية املستدامة 29فإن وزير البيئة يبادر بإعداد تصنيف املجال املحمي بموجب قرار
وزاري مشترك بينه و بين وزير الداخلية و الجماعات املحلية بالنسبة للمجاالت املحمية
التي تمتد على واليتين أو أكثر ،و ذلك طبقا للمطة الخامسة من املادة  28من هذا القانون.
و ّ
عرف املشرع الجزائري املجاالت املحمية في املادة  04من القانون رقم 10-03
املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة حيث نصت على أنه... « :املجال املحمي:
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منطقة مخصصة لحماية التنوع البيولوجي واملوارد الطبيعية املشتركة ،»....كما عرفها في
املادة  02من القانون رقم  02-11املتعلق باملجاالت املحمية في إطار التنمية املستدامة إذ
نصت على أنه « :تدعى بموجب هذا القانون مجاالت محمية ،إقليم كل أو جزء من بلدية
أو بلديات و كذا املناطق التابعة لألمالك العمومية البحرية الخاضعة ألنظمة خاصة
يحددها هذا القانون من أجل حماية الحيوان و النبات و األنظمة البيئية البرية و البحرية
و الساحلية و /أو البحرية املعنية ».
وتكمن األهمية من هذه املجاالت في عدة نواحي ،فمن الناحية السياحية فإنها تمكن
الجمهور من التمتع بمناظرها الفريدة و تراثها الحضاري ،كما تشكل هذه املحميات مخابر
مفتوحة للبحوث و الدراسات العلمية ،و من الناحية اإليكولوجية فإنها تهدف إلى املحافظة
على التنوع الوراثي لألحياء املتواجدة بداخلها. 30
الفرع الثاني  :دور الوزارات الخرى في حماية البيئة
إن موضوع البيئة يهم عدة قطاعات ،لذلك نجد وزارات أخرى تقوم بدور فعال في
هذا املجال ،وتتولى عدة اختصاصات لحماية البيئة ،ومن بين هذه الوزارات :وزارة الفالحة
والتنمية الريفية والصيد البحري ،وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات ،وزارة
التجارة ،وزارة الغابات.
أوال  :وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري
تضم وزارة الفالحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عدة مديريات أساسية تتفرع
عنها مديريات فرعية ،و وضعت اإلدارة املركزية لهذه الوزارة تحت سلطة وزير الفالحة
و التنمية الريفية و الصيد البحري ،الذي حددت مهامه بموجب املرسوم التنفيذي رقم
 241-16املؤرخ في  22سبتمبر  ،2016و طبقا لهذا املرسوم نجد له العديد من الصالحيات
ذات الصلة باملجال البيئي ،فوفقا للمادة  03من هذا املرسوم يتولى الوزير تهيئة األمالك
الغابية و الحلفاوية الوطنية و استغاللها و توسيعها و حماية النباتات و الحيوانات البرية،
و تثمين املوارد الوراثية الحيوانية و النباتية و حمايتها و تعزيز حماية الصحة الحيوانية
و الصحة النباتية و كذا سالمة املنتجات الفالحية و الصيد البحري و تربية املائيات.
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وطبقا للمادة  07من ذات املرسوم وفي مجال الغابات يكلف وزير الفالحة والتنمية
الريفية والصيد البحري باملحافظة على املوارد الطبيعية عن طريق مكافحة االنجراف في
املناطق الجبلية ومكافحة التصحر في املناطق السهبية وشبه الصحراوية وكذا املحافظة
على األنظمة البيئية الطبيعية وتسيير الحيوانات والنباتات البرية وحكايتها وتثمينها
واستغاللها الدائم.
ثانيا  :وزارة التجارة
تضم وزارة التجارة عدة مديريات أساسية تتفرع عنها مديريات فرعية ،و وضعت
اإلدارة املركزية لهذه الوزارة تحت سلطة وزير التجارة ،الذي حددت مهامه بموجب
املرسوم التنفيذي رقم  453-02املؤرخ في  21ديسمبر  ،2002و فيما يخص صالحياته ذات
الصلة باملجال البيئي ،و طبقا للمادة  05من هذا املرسوم يكلف وزير التجارة بخصوص
جودة السلع و الخدمات و حماية املستهلك بتحديد شروط وضع السلع و الخدمات رهن
االستهالك في مجال الجودة و النظافة الصحية و األمن ،كما يعد و ينفذ استراتيجية
لإلعالم و االتصال تتعلق بالوقاية من األخطار الغذائية و غير الغذائية تجاه الجمعيات
املهنية و املستهلكين التي يشجع إنشاءها.
ثالثا  :وزارة الصحة و السكان و إصالح املستشفيات
تضم وزارة الصحة و السكان و إصالح املستشفيات عدة مديريات أساسية تتفرع
عنها مديريات فرعية ،و وضعت اإلدارة املركزية لهذه الوزارة تحت سلطة وزير الصحة
والسكان و إصالح املستشفيات ،الذي حددت مهامه بموجب املرسوم التنفيذي رقم -11
 379املؤرخ في  21نوفمبر ، 2011و فيما يخص صالحياته ذات الصلة باملجال البيئي فإنه
وطبقا للمادة  05من هذا املرسوم يكلف وزير الصحة بتنظيم الوقاية و حفظ صحة
السكان و مكافحة األمراض املتنقلة و غير املتنقلة ،و كذا املبادرة بتدابير مكافحة األضرار
و التلوث التي تؤثر في صحة السكان و تنفيذها.
و طبقا للفقرة  03من القانون رقم  11-18املؤرخ في  02يوليو  2018املتعلق
بالصحة ،يتولى الوزير املكلف بالصحة بإعداد البرامج الوطنية لحماية الصحة و اإلشراف
عليها و تقييمها بصفة دورية بالتعاون مع جميع القطاعات املعنية ،و وفقا للفقرة  02من
املادة  32من ذات القانون يقوم الوزير املكلف بالصحة بتقييم البرامج الجهوية لحماية
الصحة الخاصة بعدة واليات من الوطن.
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رابعا  :وزارة الغابات
طبقا للمادة  25من القانون رقم  12-84املتضمن النظام العام للغابات املعدل
و املتمم بالقانون رقم  20-91تقوم الوزارة املكلفة بالغابات بتنظيم و اتخاذ جميع
اإلجراءات الضرورية من أجل وقاية و مكافحة األمراض و الحشرات و الطفيليات و جميع
أشكال اإلتالف التي قد تمس الثروة الغابية ،و طبقا للمادة  33من ذات القانون تمنح
الوزارة املكلفة بالغابات الترخيص من أجل القيام بعمليات استخراج أو رفع املواد خاصة
من املقالع أو املرامل قصد استعمالها في األشغال العمومية أو االستغالل املنجمي من
األمالك الغابية الوطنية.
و يختص الوزير املكلف بالغابات بمنح الترخيص في عمليات تعرية األراض ي ،و كذا
عمليات البناء و األشغال في األمالك الغابية الوطنية ،و يقر مخطط تهيئة الغابات ، 31كما
يقوم بالتصريح بتصنيف بعض املساحات الخضراء كالغابات الحضرية و الصفوف
املشجرة و الصفوف املوجودة في مناطق غير معمرة بعد.32
الفرع الثالث  :الجهزة اإلدارية املركزية الخرى
تم إحداث عدد من األجهزة و الهياكل املركزية و أوكلت لها مهمة حماية البيئة في
العديد من املجاالت ،و من بين األمثلة على هذه األجهزة نجد الوكالة الوطنية لتنمية
السياحة ،والتي تم إنشاؤها بموجب املادة  20من القانون رقم  01-03املتعلق بالتنمية
املستدامة للسياحة ،حيث أسندت لها مهمة تنفيذ و متابعة عملية التنمية السياحية ،إذ
تتولى اقتناء وتهيئة وترقية وإعادة بيع أو تأجير األراض ي للمستثمرين داخل مناطق التوسع
واملواقع السياحية املعدة إلنجاز املنشآت السياحية.
و من بين هذه األجهزة أيضا ،املحافظة الوطنية للساحل و التي أحدثت بموجب
املادة  24من القانون رقم  02-02املتعلق بحماية الساحل و تثمينه ،و يكلف هذا الجهاز
بالسهر على تنفيذ السياسة الوطنية لحماية الساحل و تثمينه عل العموم و املنطقة
الشاطئية على الخصوص ،كما يقوم بإعداد جرد واف للمناطق الشاطئية سواء تعلق األمر
باملستوطنات البشرية أو الفضاءات الطبيعية ،و يولي عناية خاصة باملناطق الجزيرية.
و نجد أيضا املرصد الوطني للمدينة الذي تم إنشاؤه بموجب املادة  26من القانون
التوجيهي للمدينة رقم  ،06-06و يتولى العديد من املهام من بينها :متابعة تطبيق سياسة
املدينة ،و إعداد دراسات حول تطور املدن في إطار السياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم ،كما
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يقوم بإعداد مدونة املدن و ضبطها و تحيينها ،و تم إحداث املجلس الوطني للجبل
بموجب املادة  12من القانون رقم  03-04املتعلق بحماية املناطق الجبلية في إطار التنمية
املستدامة ،و يكلف بتحديد األنشطة الكفيلة بحماية و ترقية و تهيئة مختلف املناطق
و الكتل الجبلية ،و تسهيل عملية التنسيق بين مختلف األنشطة املبرمجة على مستوى
الكتل الجبلية عن طريق اآلراء و االقتراحات التي يقدمها.
كما تم إحداث املرصد الوطني للصحة بموجب املادة  11من القانون رقم 11-18
املؤرخ في  02يوليو  2018و على أساس املعطيات العلمية و الوبائية و الديموغرافية
و االقتصادية و االجتماعية يكلف املرصد باملساهمة في إعداد عناصر السياسة الوطنية
للصحة و تحديد األولويات الصحية التي يجب أن تستفيد من برنامج للصحة العمومية
و اإلدالء برأيه و تقديم توصيات حول كل املسائل املتعلقة بمجاالت الصحة ،و يعد املرصد
تقريرا سنويا حول الحالة الصحية للمواطنين يعرضه على الوزير املكلف بالصحة.
املطلب الثاني  :الهيئات اإلدارية على املستوى املحلي
تمارس الجماعات اإلقليمية على املستوى املحلي بعض االختصاصات البيئية تتمثل
في الصحة ،التطهير ،جمع النفايات ،ضبطية الطرقات ،الحد من البناء الفوضوي،
الفالحة و الري و الغابات ،و قد نص على هذه االختصاصات قانوني البلدية و الوالية
باإلضافة إلى قوانين أخرى كقانون التهيئة والتعمير ،و القانون املتعلق بتسيير النفايات.
وفيما يتعلق باملديريات الوالئية ،فإنها على الرغم من كونها تعد صورة من صور عدم
التركيز اإلداري ألنها تشكل مصالح خارجية للوزارات املختلفة و تشارك بطريقة أو بأخرى في
حماية البيئة ،إال أن تواجدها على مستوى الواليات يجعلها إدارة قريبة من املواطن ،مما
يحتم دراستها كهيئات على املستوى املحلي.
و بناء على ذلك سيتم التعرض تباعا لدور كل من البلدية ( الفرع األول) ،و الوالية
( الفرع الثاني) ،و كذا املديريات الوالئية ( الفرع الثالث) ،و ذلك في مجال حماية البيئة.
الفرع الول  :البلدية
سيتم التطرق لصالحيات رئيس املجلس الشعبي البلدي و كذا صالحيات املجلس
الشعبي البلدي في مجال حماية البيئة.
فيما يخص صالحيات رئيس املجلس الشعبي البلدي في مجال حماية البيئة
و بالرجوع إلى نص املادة  94من القانون رقم  10-11املتعلق بالبلدية 33فإنه يكلف بما يلي:
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 السهر على املحافظة على النظام العام و أمن األشخاص و املمتلكات. التأكد من الحفاظ على النظام العام في كل األماكن العمومية التي يجري فيها تجمعاألشخاص ،ومعاقبة كل مساس بالسكينة العمومية و كل األعمال التي من شأنها اإلخالل
بها.
 تنظيم ضبطية الطرقات املتواجدة على إقليم البلدية مع مراعاة األحكام الخاصةبالطرقات ذات الحركة الكثيفة.
 السهر على احترام املقاييس و التعليمات في مجال العقار و السكن و التعمير و حمايةالتراث الثقافي املعماري.
 السهر على نظافة العمارات و ضمان سهولة السير في الشوارع و الساحات و الطرقالعمومية.
 اتخاذ االحتياطات و التدابير الضرورية ملكافحة األمراض املتنقلة أو املعدية و الوقاية منها. منع تشرد الحيوانات املؤذية و الضارة. السهر على سالمة املواد الغذائية االستهالكية املعروضة للبيع. السهر على احترام تعليمات نظافة املحيط و حماية البيئة.و طبقا للمادة  95من قانون البلدية يسلم رئيس املجلس الشعبي البلدي رخص البناء
و الهدم و التجزئة حسب الشروط و الكيفيات املحددة في التشريع و التنظيم املعمول بهما.
كما تنص املادة  89من قانون البلدية في فقرتها األولى على أنه «:يتخذ رئيس املجلس
الشعبي البلدي في إطار القوانين و التنظيمات املعمول بها ،كل االحتياطات الضرورية و كل
التدابير الوقائية لضمان سالمة و حماية األشخاص و املمتلكات في األماكن العمومية التي
يمكن أن تحدث فيها أية كارثة أو حادث.».....
و قد اعتبر مجلس الدولة في قراره الصادر بتاريخ  2003-07-22أن البلدية ببنائها
جدارا في ملكية الغير حفاظا على أمن و سالمة املواطنين محقة في ذلك التخاذها كافة
التدابير لحماية األشخاص و األمالك. 34
و في مجال الحد من البناء الفوضوي وطبقا لنص املادة  65من القانون رقم -90
 29املتعلق بالتهيئة و التعمير املعدل و املتمم بالقانون رقم  ،05-04يسلم رئيس املجلس
الشعبي البلدي رخص البناء و رخص التجزئة بصفته ممثال للبلدية بالنسبة لجميع
االقتطاعات أو البناءات في املناطق التي يغطيها مخطط شغل األراض ي و يوافي نسخة من
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الرخصة إلى الوالي ،كما يسلم هذه الرخص بصفته ممثال للدولة في حالة غياب مخطط
شغل األراض ي بعد اإلطالع على الرأي املوافق للوالي ،و طبقا للمادة  68من ذات القانون
يسلم رئيس املجلس الشعبي البلدي رخص البناء ،و بالرجوع إلى املادة  24من نفس
القانون يكلف رئيس املجلس الشعبي البلدي باملبادرة بإعداد مشروع املخطط التوجيهي
للتهيئة و التعمير. 35
و في إطار املراقبة و طبقا للمادة  73من قانون التهيئة و التعمير فإنه يجب على رئيس
املجلس الشعبي البلدي زيارة كل البنايات في طور اإلنجاز والقيام باملعاينات التي يراها
ضرورية و طلب الوثائق التقنية الخاصة بالبناء.
فيما يخص حماية األشخاص واملمتلكات و كذا املجال العمراني يأمر رئيس املجلس
الشعبي البلدي بهدم الجدران و العمارات و البنايات اآليلة للسقوط مع احترام التشريع
والتنظيم املعمول بهما ،و هو ما نصت عليه املادة  89من قانون البلدية في فقرتها الثالثة.
و في هذا الشأن اعتبر مجلس الدولة في قراره الصادر بتاريخ  2007-06-26أن قيام
البلدية بطرد شاغلي مسكن مهدد باالنهيار و سد مدخله ،تصرفا قانونيا وقائيا من أجل
املحافظة على سالمة األشخاص. 36
و في إطار تطبيق أحكام القانون رقم  06-07املتعلق بتسيير املساحات الخضراء
و حمايتها و تنميتها فإن رئيس املجلس الشعبي البلدي يقوم بالتصريح بتصنيف بعض
املساحات الخضراء كالحدائق العامة ،و الحدائق الجماعية و  /أو اإلقامية و كذا الصفوف
املوجودة في املناطق التي تم تعميرها ،و هو ما نصت عليه املادة  11من هذا القانون.
و طبقا للمواد من  13إلى  23من القانون  06-07يترتب على قرار التصنيف عدة آثار
تتمثل في أنه يمنع كل تغيير في تخصيص املساحات الخضراء كما يمنع البناء على مسافة
ال تقل عن  100متر منها ،و رفض منح رخصة البناء للطلبات التي ال تتضمن في محتواها
عرض عن كيفية املحافظة على املساحة الخضراء ،و كذا منع رمي الفضالت و النفايات
و منع قطع األشجار دون رخصة و منع اإلشهار في هذه املساحات املصنفة.
و في إطار تطبيق القانون رقم  02-11املتعلق باملجاالت املحمية في إطار التنمية
املستدامة فإن رئيس املجلس الشعبي البلدي يبادر بإعداد تصنيف املجال املحمي بموجب
قرار بالنسبة للمجاالت املحمية املتواجدة داخل إقليم البلدية و ذلك طبقا للمطة الثالثة
املادة  28من هذا القانون.
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و في إطار تطبيق أحكام القانون رقم  19-01املتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها
و إزالتها فإن رئيس املجلس الشعبي البلدي يمنح الترخيص للمنشآت املتعلقة بمعالجة
النفايات الهامدة قبل الشروع في عملها و ذلك طبقا للمطة الثالثة من املادة  42من هذا
القانون.
و عن دور املجلس الشعبي البلدي في مجال حماية البيئة فإنه يظهر في العديد من
املواطن كاشتراط موافقة املجلس على إنشاء أي مشروع على إقليم البلدية و يحتمل
اإلضرار بالبيئة و الصحة العمومية باستثناء املشاريع ذات املنفعة الوطنية التي تخضع
لألحكام املتعلقة بالبيئة ،و هو ما نصت عليه املادة  114من قانون البلدية.
و يبدي املجلس الشعبي البلدي الرأي املسبق فيما يخص إقامة أي مشروع استثمار
و  /أو تجهيز على إقليم البلدية أو أي مشروع يندرج في إطار البرامج القطاعية للتنمية ال
سيما في مجال حماية األراض ي الفالحية و التأثير في البيئة ،و هو ما نصت عليه املادة 109
من قانون البلدية ،و ما يمكن مالحظته في هذا الشأن أن املادة  109لم توضح طبيعة رأي
املجلس الشعبي البلدي هل هو رأي استشاري أم رأي مطابق (إلزامي) ،و نرى أنه بالنظر
للغرض الذي شرع من أجله اشتراط هذا الرأي أنه يجب أن يكون إلزامي ،و علية ينبغي
تعديل نص املادة  109من قانون البلدية و جعل هذا الرأي إلزامي.
قد اعتبر مجلس الدولة الجزائري في قراره الصادر بتاريخ  2003 -07 -22بأن بناء
البلدية جدارا في ملكية الغير حفاظا على أمن و سالمة املواطنين تعد محقة التخاذ كافة
التدابير لحماية األشخاص و األمالك ،و بالتالي ال يمكن إقامة مسؤوليتها.37
فحسب نص املادة  112من قانون البلدية تساهم البلدية في حماية التربة و املوارد
املائية و تسهر على االستغالل األفضل لهما ،و طبقا للمادة  123من قانون البلدية فإن
البلدية تتكفل بحفظ الصحة و النظافة العمومية و ذلك من خالل توزيع املياه الصالحة
للشرب و صرف املياه املستعملة و معالجتها ،و جمع النفايات الصلبة و نقلها و معالجتها
و مكافحة نواقل األمراض املتنقلة و كذا الحفاظ على صحة األغذية و األماكن و املؤسسات
املستقبلة للجمهور ،و صيانة طرقات البلدية.
و تنص املادة  32من القانون املتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها على أنه:
« تقع مسؤولية تسيير النفايات املنزلية و ما شابهها على عاتق البلدية طبقا للتشريع الذي
يحكم الجماعات املحلية ،تنظم البلدية في إقليمها خدمة عمومية غايتها تلبية الحاجات
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الجماعية ملواطنيها في مجال جمع النفايات املنزلية و ما شابهها و نقلها و معالجتها عند
االقتضاء.»......
و حسب نص املادتين  29و  30من القانون املتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها
و إزالتها فإنه ينشأ مخطط بلدي لتسيير النفايات املنزلية و ما شابهها ،و يتضمن هذا
املخطط جرد لكميات النفايات املنزلية و ما شابهها مع تحديد مكوناتها و خصائصه ،و جرد
مواقع و منشآت املعالجة املوجودة في إقليم البلدية ،واالحتياجات فيما يخص قدرات
املعالجة ،و األولويات الواجب تحديدها إلنجاز منشآت جديدة و كذا االختيارات املتعلقة
بأنظمة جمع النفايات و نقلها و فرزها.
و في إطار تطبيق أحكام القانون رقم  02-03املتعلق بتحديد القواعد العامة
لالستعمال و االستغالل السياحيين للشواطئ 38فطبقا للمادة  33منه يتولى املجلس
الشعبي البلدي عملية تطهير الشواطئ و محاربة الحشرات بصفة منتظمة و مضاعفة
أماكن جمع النفايات و كذا تهيئة و فتح املسالك املؤدية إلى الشواطئ.
و ما تجدر اإلشارة إليه أن املشرع الجزائري في قانون البلدية الجديد ( القانون رقم
 ) 10-11قد أكد على دور البلدية في دعم الجهود التي تبذلها السلطات املركزية في مجال
الحفاظ على البيئة ،إذ نصت املادة  03في فقرتها الثانية على أنه .... « :و تساهم مع الدولة،
بصفة خاصة في إدارة و تهيئة اإلقليم و التنمية االقتصادية و االجتماعية والثقافية واألمن
و كذا الحفاظ على اإلطار املعيش ي للمواطنين و تحسينه» ،و حسب املادة  10من القانون
رقم  06-06املتضمن القانون التوجيهي للمدينة  39فإن تحسين ظروف وإطار املعيشة
و
للسكان يكون عن طريق ضمان املحافظة على النظافة و الصحة العمومية
ترقيتها.
و حسب قانون البلدية الجديد أيضا تم تخصيص مسؤوليات حديثة للبلدية في
مجال العمل البيئي ،و يتضح ذلك من خالل التوسع في املجاالت املخصصة للجان
الدائمة املحددة بموجب املادة  31بـ  05مجاالت على سبيل املثال ،و من بين هذه املجاالت
التي أضافها هذا القانون ( مجال الصحة و النظافة و حماية البيئة و كذا مجال الري
والفالحة و الصيد البحري ) ،بعد أن كانت هذه املجاالت في ظل قانون البلدية القديم
محصورة في ثالث مجاالت فقط.
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كما تتوفر البلدية على مكتب حفظ الصحة البلدي ، 40و طبقا للمادة  02من
املرسوم رقم  146-87املؤرخ في  30يونيو  1987فإنه ينشأ مكتب حفظ الصحة البلدي
تحت سلطة رئيس املجلس الشعبي البلدي و يتولى تحضير الوثائق و العقود و امللفات
التقنية التي يتطلبها عمل أجهزة البلدية و املراقبة الدائمة لحفظ الصحة و النقاوة
العمومية في مستوى البلدية ،و يكلف باالتصال مع املصالح املعنية بما يلي:
 دراسة و اقتراح كل التدابير الرامية إلى ضمان املحافظة الدائمة على الصحة و النقاوة فيجميع أنواع املؤسسات و األماكن العمومية.
 اقتراح و تطبيق أي تدبير أو برنامج يخص حماية صحة الجماعة املحلية و ترقيتها ال سيمافي مجال مكافحة األمراض املتنقلة و مقاومة ناقالت األمراض.
 تنظيم محاربة الحيوانات الضارة ،و األمر بتنفيذ عمليات التطهير و إبادة الجرذانو الحشرات.
 السهر على تحقيق و تنفيذ مراقبة ما يلي:* النوعية البكتيرية للماء املعد لالستهالك املنزلي ،و يتولى معالجته عندما ال يتعلق ذلك
بذمة هيئات عمومية أو خصوصية.
* مراعاة شروط جمع املياه املستعملة و النفايات الصلبة الحضرية و تصريفها ومعالجتها.
* نوعية املواد الغذائية و منتجات االستهالك و املنتجات املخزونة و  /أو املوزعة في
مستوى البلدية.
* نوعية مياه االستحمام البحرية.
و ما تجدر اإلشارة إليه أنه في إطار الرقابة الداخلية لنشاط البلدية يجب أن يكون
لرئيس املجلس الشعبي البلدي جهاز رقابة داخلي يكون ملحق باألمين العام للبلدية ينبهه
على الدوام بالوضع الحقيقي لتسيير شؤون البلدية و بمستوى أداء مصالح البلدية للمهام
املنوطة بها ،و من بين املجاالت التي يكلف هذا الجهاز برقابتها تلك املتعلقة بالوسط
الحضري و مشاريع البلدية ،إذ يقوم بإحصاء الطرق البلدية التي لم تتم إعادتها إلى حالتها
األصلية بعد االنتهاء من األشغال التي أقيمت عليها و التدقيق في إجراءات متابعة املتسببين
في ذلك و إحصاء الشبكات( إنارة عمومية -الصرف الصحي -املاء الصالح للشرب ) . 41
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كما يقوم هذا الجهاز بالتأكد من مدى تنفيذ برنامج تنظيف بالوعات مياه األمطار
و الصرف الصحي ،و إحصاء األحياء التي لم ترفع منها القمامة حسب البرنامج املسطر،
و كذا استغالل محاضر نشاط املكتب البلدي للنظافة و تقييم تنفيذ قراراته. 42
الفرع الثاني  :الوالية
للوالية هيئتان :الوالي و املجلس الشعبي الوالئي ،و عليه سيتم التطرق لصالحيات كل
هيئة في املجال البيئي.
و فيما يتعلق بصالحيات الوالي في مجال املحافظة على البيئة و بالرجوع إلى نص
املادة  114من القانون رقم  07-12املتعلق بالوالية فإن الوالي مسؤول على املحافظة على
النظام العام و األمن و السالمة و السكينة العمومية.
و طبقا ألحكام املادة  25من القانون املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة
و عندما ينجم عن استغالل منشأة غير واردة في قائمة املنشآت املصنفة أخطار أو أضرار
على الصحة العمومية و النظافة و األمن و الفالحة و األنظمة البيئية و املوارد الطبيعية
و املواقع و املعالم و املناطق السياحية أو قد تتسبب في املساس براحة الجوار ،فإن الوالي
يوجه إعذارا للمستغل و يحدد له أجال التخاذ التدابير الضرورية إلزالة األخطار أو األضرار
املثبتة ،و إذا لم يمتثل املستغل يوقف الوالي سير املنشأة إلى حين تنفيذ الشروط
املفروضة.
و في مجال حماية العمران و طبقا للمادة  66من القانون رقم  29-90املتعلق بالتهيئة
و التعمير املعدل و املتمم بالقانون رقم  05-04يسلم الوالي رخص التجزئة و البناء في
الحاالت التالية:
 البنايات و املنشآت املنجزة لحساب الدولة و الوالية منشآت اإلنتاج و النقل و توزيع و تخزين الطاقة و كذلك املواد اإلستراتيجية اقتطاعات األرض و البنايات الواقعة في املناطق 43التي ال يحكمها مخطط شغل األراض يمصادق علية.
و طبقا للمادة  12من قانون التهيئة و التعمير فإن الوالي املختص إقليميا يحدد
مخطط تدخل املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير أو مخطط شغل األراض ي بقرار منه
و باقتراح من رؤساء املجالس الشعبية البلدية املعنية ،و ذلك في حالة البلديات التي تجمع
بينها مصالح اقتصادية و اجتماعية.
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و طبقا للمادة  10من قانون التهيئة و التعمير فإن املخططات التوجيهية للتهيئة
و التعمير و كذا مخططات شغل األراض ي تشكل أدوات التعمير ،و هذه األدوات طبقا
للمادة  11من هذا القانون تحدد شروطا على اعتبارات بيئية كتحديدها للشروط التي
تسمح بترشيد استعمال املساحات و املحافظة على النشاطات الفالحية و حماية املساحات
الحساسة و املواقع و املناظر...الخ.
و تطبيقا ألحكام القانون رقم  06-07املتعلق بتسيير املساحات الخضراء و حمايتها
و تنميتها فإن الوالي يقوم بالتصريح بتصنيف بعض املساحات الخضراء كالحظائر
الحضرية و املجاورة للمدينة و كذا الحدائق العامة الواقعة باملدينة مقر الوالية ،و هذا ما
نصت عليه املادة  11من هذا القانون.
و في إطار الوقاية من املخاطر الحيوانية و طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 66-95
املعدل باملرسوم التنفيذي رقم  302-02املحدد لقائمة األمراض الحيوانية التي يجب
التصريح بها و التدابير العامة التي تطبق عليها ،و تضمن املرسوم األمراض الحيوانية التي
يجب التصريح بها ( كالحمى القالعية ،و طاعون البقر ،و طاعون الخيل....الخ)  ،44و في
حالة ظهور مرض شديد العدوى و /أو االنتشار فإنه يتعين على الوالي املختص إقليميا
إصدار قرار التصريح باإلصابة ،و ينص فيه على اإلجراءات الواجب اتخاذها و كذا تحديد
املحيط املصاب بالوباء و املنطقة التي يمنع التنقل فيها ،و كذا املنطقة املوضوعة تحت
املراقبة املشددة. 45
و تطبيقا ألحكام القانون رقم  19-01املتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها فإن
الوالي املختص إقليميا يمنح الترخيص للمنشآت املتعلقة بمعالجة النفايات املنزلية و ما
شابهها قبل الشروع في عملها و ذلك طبقا للمطة الثانية من املادة  42من هذا القانون.
و في مجال املياه الصالحة للشرب يلزم الوالي الهيئات املكلفة بضمان توزيع املياه
الصالحة للشرب بوضع الوسائل املالئمة للمراقبة الدائمة لهذه املياه عندما تحتوي على
مصادر أخذ أو استخراج هذه املياه على أخطار العدوى بالتلوث ،كما يسهر الوالي على
دورية و ديمومة إجراء التحاليل الالزمة ملراقبة نوعية املياه املوجهة لالستهالك البشري
و ذلك بواسطة مخابر مؤهلة و معتمدة لذلك. 46
و في إطار تطبيق القانون رقم  02-11املتعلق باملجاالت املحمية في إطار التنمية
املستدامة فإن الوالي يبادر بإعداد تصنيف املجال املحمي بموجب قرار بالنسبة للمجاالت
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املحمية التي تمتد عل بلديتين أو أكثر و ذلك طبقا للمطة الرابعة من املادة  28من هذا
القانون.
و بخصوص املجلس الشعبي الوالئي كهيئة مداولة على مستوى الوالية يظهر دوره
في املجال البيئي في عدة مواطن ،فحسب املادة  77من القانون رقم  07-12املتعلق بالوالية
يمارس املجلس الشعبي الوالئي الصالحيات املخولة للوالية بموجب القوانين و التنظيمات
و يتداول في عدة مجاالت من بينها تلك املتعلقة بالبيئة و تتمثل في:
 الصحة العمومية السياحة السكن و التعمير و تهيئة إقليم الوالية الفالحة و الري و الغابات حماية البيئةكما يساهم املجلس الشعبي الوالئي في إعداد مخطط تهيئة إقليم الوالية ، 47و يبادر
و يضع حيز التنفيذ كل عمل في مجال حماية و توسيع و ترقية األراض ي الفالحية و التهيئة
و التجهيز الريفي ،و يشجع أعمال الوقاية من الكوارث و اآلفات الطبيعية ،و يبادر بكل
األعمال ملحاربة مخاطر الفيضانات و الجفاف ،ويتخذ كل اإلجراءات الرامية إلى إنجاز
أشغال تهيئة و تطهير و تنقية مجاري املياه في حدود إقليمه. 48
و يبادر املجلس الشعبي الوالئي باالتصال مع املصالح املعنية بكل األعمال املوجهة إلى
تنمية و حماية األمالك الغابية في مجال التشجير و حماية التربة و إصالحها ،و يساهم
باالتصال مع املصالح املعنية في تطوير كل أعمال الوقاية و مكافحة األوبئة في مجال
الصحة الحيوانية و النباتية ،و يعمل على تنمية الري املتوسط و الصغير ،كما يساعد
تقنيا و ماليا بلديات الوالية في مشاريع التزويد باملياه الصالحة للشرب و التطهير و إعادة
استعمال املياه التي تتجاوز اإلطار اإلقليمي للبلديات املعنية. 49
كما يبادر املجلس الشعبي الوالئي باألعمال املرتبطة بأشغال تهيئة الطرق و املسالك
الوالئية و صيانتها و الحفاظ عليها ،و يساهم في عمليات تجديد و إعادة تأهيل الحظيرة
العقارية املبنية و كذا الحفاظ على الطابع املعماري ،كما يساهم بالتنسيق مع البلديات
و املصالح التقنية املعنية في برنامج القضاء على السكن الهش و غير الصحي و محاربته. 50
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و ما تجدر اإلشارة إليه أن املشرع الجزائري في قانون الوالية الجديد (  )12-07قد
ّ
دعم دور الوالية في مجال العمل البيئي املحلي ،فمن خالل املواد  03و  05و 06
ّ
املستحدثة ،قد أكد على استقاللية الوالية على الصعيد املالي و اإلداري ،و هذا من شأنه
تعزيز دورها في توفير الخدمات العامة الرئيسية و من بينها املحافظة على البيئة.
و حسب قانون الوالية الجديد أيضا تم تخصيص مسؤوليات حديثة للوالية في
مجال العمل البيئي ،و يتضح ذلك من خالل التوسع في املجاالت املخصصة للجان الدائمة
و املحددة بموجب املادة  33بـ  09مجاالت على سبيل املثال ،ومن بين هذه املجاالت التي
أضافها هذا القانون ( مجال الصحة و النظافة و حماية البيئة ،و كذا مجال الري والفالحة
والغابات و الصيد البحري و السياحة ) ،بعد أن كانت هذه املجاالت في ظل قانون الوالية
القديم ( القانون رقم  ) 09-90بموجب املادة  22منه محصورة في ثالث مجاالت فقط.
ّ
كما أكد قانون الوالية الجديد على التعاون بين الوالية و السلطات املركزية في مجال
الحفاظ على البيئة ،حيث تنص املادة  01في فقرتها الرابعة على أنه .... « :و تساهم مع
الدولة في إدارة و تهيئة اإلقليم و التنمية االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و حماية
البيئة و كذا حماية و ترقية اإلطار املعيش ي للمواطن.»....
ّ
و قد أكدت الكثير من القوانين األخرى التعاون بين السلطات املركزية و السلطات
املحلية في مجال الحفاظ على البيئة ،حيث نصت املادة  13من القانون رقم 06-06
املتضمن القانون التوجيهي للمدينة على « :تبادر الدولة بسياسة املدينة و تديرها ،كما
تحدد األهداف و اإلطار و األدوات بالتشاور مع الجماعات اإلقليمية» ،و من بين املجاالت
التي تهدف إلى تحقيقها سياسة املدينة حسب نص املادة  06من ذات القانون مجال
حماية البيئة ،ونصت املادة  02من القانون رقم  20-01املتعلق بتهيئة اإلقليم و تنميته
املستدامة على أنه « :تبادر الدولة بالسياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم و تنميته املستدامة
وتديرها ،تسير هذه السياسة باالتصال مع الجماعات اإلقليمية في إطار اختصاصات كل
منها ،و كذا التشاور مع األعوان االقتصاديين و االجتماعيين للتنمية.»...
الفرع الثالث  :املديريات الوالئية
تشكل املديريات الوالئية املصالح الخارجية ملختلف الوزارات ،و لها العديد من
االختصاصات البيئية في حدود الوالية ،ومن أهم هذه املديريات مديرية البيئة ،محافظة
الغابات و مديرية األشغال العامة.
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أوال  :مديرية البيئة على مستوى الوالية
تمثل مديرية البيئة الوزارة املكلفة بالبيئة على مستوى إقليم الوالية ،تم استحداثها
بموجب املرسوم التنفيذي رقم  ، 51494-03و جاء القرار الوزاري املشترك املؤرخ في 28
مايو  2007محددا مصالح مديرية البيئة و مبينا ملهامها على مستوى الوالية ،إذ تتضمن
كل مديرية على مصالح مهيكلة في مكاتب ،و تتراوح هذه املصالح املشكلة للمديرية من 04
إلى  06مصالح حسب اختالف الواليات.
و تنظم مديريات البيئة لكل من والية الجزائر ،و وهران ،و قسنطينة ،و عنابة في 06
مصالح تكلف بمهام مختلفة ،إذ تكلف مصلحة املحافظة على التنوع البيولوجي
و النظمة البيئية بجرد و تثمين التدخل و تسيير الساحل ،و تكلف مصلحة البيئة
الحضرية بمتابعة و تقييم الدراسات و مراقبة منشآت املعالجة و إزالة التلوث في املجال
الحضري و ترقية نشاطات استرجاع النفايات املنزلية و ما شابهها و الجامدة و تثمينها.
و تكلف مصلحة البيئة الصناعية بأخذ و متابعة التدابير التي تهدف إلى الوقاية من
التلوث و األضرار الصناعية و تنفيذ األحكام التنظيمية املتعلقة باملنشآت املصنفة و مراقبة
منشآت املعالجة و إزالة التلوث في املجال الصناعي و ترقية نشاطات استرجاع النفايات
الخاصة ،و تكلف مصلحة التحسيس و اإلعالم و التربية البيئية بتنفيذ البرنامج املتعلق
بالتحسيس و االتصال و اإلعالم و التربية البيئية.
بالنسبة ملصلحة التنظيم والتراخيص فإنها تكلف بدراسة ومتابعة شؤون املنازعات
التي يكون فيها القطاع طرفا فيها و تنفيذ إجراءات الدراسة وموجز التأثير في البيئة ،و تكلف
مصلحة اإلدارة و الوسائل بتسيير املستخدمين و الوسائل املحاسبية و امليزانية.
و أحيانا يتم تجميع مصلحتين في مصلحة واحدة كتجميع مصلحتي البيئة الحضرية
و البيئة الصناعية في مديرية البيئة لوالية الطارف مثال ،و يصل عدد هذه املصالح إلى 04
في مديريات البيئة لبعض الواليات كوالية باتنة مثال.
ثانيا  :محافظة الغابات على مستوى الوالية
تمثل محافظة الغابات الوزارة املكلفة بالفالحة و التنمية الريفية على مستوى إقليم
الوالية ،تم استحداثها بموجب املرسوم التنفيذي رقم  333-95املؤرخ في  25أكتوبر ،1995
و بالرجوع إلى املادة  02من هذا املرسوم تتمثل مهمة محافظة الغابات في القيام بمهام
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تطوير الثروة الغابية و الحلفائية و إدارتها و رفع شأنها وحمايتها و تسييرها في إطار السياسة
الغابية الوطنية.
وعليه تكلف محافظة الغابات بتنفيذ البرامج والتدابير في مجال تطوير الثروة الغابية
والحلفاوية وحمايتها وتوسيعها و تحافظ كذلك على األراض ي املعرضة لالنجراف والتصحر،
و تنظم و تراقب استغالل املنتوجات الغابية و الحلفائية ،وكذلك ذات االستعماالت األخرى
في امليدان الغابي ضمن إطار مخططات التهيئة و التسيير.
كما تكلف محافظة الغابات بتنظيم و متابعة و مراقبة ،باالتصال مع املصالح املعنية
األخرى عمليات الوقاية من حرائق الغابات واألمراض الطفيلية و هجوماتها و مكافحة ذلك،
و تدرس باالتصال مع املصالح الخارجية املعنية ،امللفات املتعلقة بطلبات الرخص
املنصوص عليها في التشريع و التنظيم في املجال الغابي و الحلفائي ،كما تنفذ برامج اإلرشاد
و التوعية و التنشيط املتعلقة باملحافظة على الثروة الغابية و الحلفائية و الصيدية.
ثالثا  :مديرية الشغال العمومية
تمثل مديرية األشغال العمومية الوزارة املكلفة باألشغال العمومية على مستوى
الوالية ،تم إحداثها بموجب املرسوم التنفيذي رقم  ،436 -05املؤرخ في  10نوفمبر 2005
و الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح األشغال العمومية في الوالية و عملها ،و حسب املادة
 02من هذا املرسوم فإن مديرية األشغال العمومية تكلف ببعض املهام التي لها عالقة
بحماية البيئة كتنظيم و تنفيذ املساعدة التقنية لصالح البلديات لصيانة الطرق الحضرية
و الطرق البلدية.
الخاتمة:
تناولت هذه الدراسة دور اإلدارة في حماية البيئة في التشريع الجزائري ،و اتضح أن
املشرع الجزائري وضع في يد اإلدارة العديد من الوسائل التي تستخدمها للمحافظة على
البيئة ،كما أحدث عدد من األجهزة اإلدارية املكلفة بتوفير هذه الحماية على املستوى
املركزي و كذا املحلي ،و تم استخالص النتائج و االقتراحات التالية:
أوال  :النتائج
 إن موضوع البيئة في الجزائر يخضع إلى ترسانة قانونية هامة تعكس اإلرادةّ
الحريصة في معالجة القضايا املتعلقة بحماية البيئة ،وتؤكد ضرورة التزام األجهزة و
الهياكل اإلدارية بحماية البيئة.
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ّ
 إن إنشاء وزارة خاصة بالبيئة مكلفة باالختصاصات السياسية و اإلدارية التيّ
تمس قطاع البيئة ،يؤكد تمسك الدولة باالعتبارات البيئية ،كما أن توزيع بعض املهام
البيئية بين عدد من الوزارات يظهر مساعي إنماء ثقافة التنسيق الحكومي و تطوير
التشارك و تنسيق الجهود.
ّ
 إن دراسات التأثير و موجز التأثير و كذا دراسة الخطر تعد كلها وسائل تساعداإلدارة صاحبة القرار في عملية اتخاذه ( توفر املعلومة و تكشف عن الحقائق ) ،و في هذا
تدعيم ملشروعية عملية اتخاذ القرار اإلداري في املجال البيئي.
 إن عملية التصنيف التي تقوم بها األجهزة اإلدارية تضفي على امللك املنقول أوالعقاري طابع األمالك الوطنية العمومية االصطناعية ،و بالتالي تصبح هذه املجاالت تتمتع
بالحماية القانونية و القضائية التي تلحق باملال العام ،ومما الشك فيه فإن ذلك له أثره
اإليجابي في حماية البيئة.
 املشرع الجزائري من خالل قانوني الوالية و البلدية عزز دور الجماعات اإلقليميةفي العمل البيئي املحلي ،و هذا من شأنه أن يكمل الجهود املبذولة من السلطات املركزية
للتصدي للمخاطر البيئية.
ثانيا  :االقتراحات
 حتى تكون الضرائب البيئية فعالة يجب استغالل موارد تلك الرسوم ملكافحةالتلوث في حد ذاته كتدعيم صناديق وطنية و محلية لهذا الغرض ،و هذا من شأنه تحقيق
انسجاما مع السياسة الوطنية املتبعة في مجال حماية البيئة.
ّ
 ضرورة تبني نظام التقارير بصفة مكثفة ملا لهذا األسلوب من دور في فرضالرقابة املستمرة لألنشطة و املنشآت.
 وضع إجراءات أكثر صرامة ملكافحة البناء الفوضوي و إتمام عملية إمداد املناطقاملعزولة بالغاز الطبيعي حتى ال يلجأ ساكنوها إلى خشب التدفئة ،و في ذلك حماية
للممتلكات الغابية و كذا حماية الجو من التلوث.
 دسترة هيئة عليا للحفاظ على البيئة و تخويلها صالحيات استشارية بحيثتستشار في مشاريع القوانين املتعلقة بالبيئة و في مخططات التنمية و بالتالي تؤثر في
القرارات البيئية.
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الهوامش:
 1عش ي عالء الدين  ،مدخل القانون اإلداري ،الجزء الثاني ،دار الهدى ،عين مليلة ( الجزائر) ، 2010 ،ص .41
 2القانون رقم  19-01املؤرخ في  12ديسمبر  2001املتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها.
3

بوجردة مخلوف  ،العقار الصناعي ،الطبعة األولى ،دار هومة ،الجزائر ،2006 ،صفحة .55

 4القانون رقم  12-84املؤرخ في 23يونيو  1984املتضمن النظام العام للغابات املعدل و املتمم بالقانون رقم  20-91املؤرخ في 02
ديسمبر .1991
 5القانون رقم  12-05املؤرخ في  04غشت  2004املتعلق باملياه.
 6القانون رقم  06-07املؤرخ في  13مايو  2007املتعلق بتسيير املساحات

الخضراء.

 7القانون رقم  10-03املؤرخ في  19يوليو  2003املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة
8

األمر رقم  03-01املؤرخ في  20غشت  2001املتعلق بتطوير االستثمار.

 9القانون رقم  09-04املؤرخ في  14أوت  2004املتعلق بترقية الطاقات املتجددة في إطار التنمية املستدامة.
 10بن موهوب فوزي  ،إجراء دراسة مدى التأثير كآلية لحماية البيئة ،مذكرة ماجستير في القانون العام ،كلية الحقوق و العلوم
السياسية ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية (الجزائر) ،2012 ،ص .07
 11بن أحمد عبد املنعم ،الوسائل القانونية اإلدارية لحماية البيئة في الجزائر ،رسالة دكتوراه في القانون العام ،كلية الحقوق بن
عكنون ،جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة ، 2009-2008 ،ص .94
 12القانون رقم  02-02املؤرخ في  05فبراير  2002املتعلق بحماية الساحل و تثمينه.
 13أنظر املواد  72و  73و  74من القانون رقم  10-03املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة.
 14بن أحمد عبد املنعم ،الرسالة السابقة ،ص ،94الهامش رقم .02
 15بن أحمد عبد املنعم ،نفس الرسالة ،ص .97
 16القانون رقم  20-04املؤرخ في  25ديسمبر 2004املتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية
املستدامة.
 17موس ى نورة ،املسؤولية اإلدارية و الوسائل القانونية لحماية البيئة ،مجلة العلوم اإلنسانية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة
(الجزائر) ،العدد  ،35/34ص .387
 18مجلة مجلس الدولة ،العدد  ،2009 ،09ص .94
 19بن أحمد عبد املنعم ،الرسالة السابقة ،ص .107
 20مزيد من التفصيل راجع ملعب مريم ،اآلليات اإلدارية الوقائية لحماية البيئة في التشريع الجزائري ،مجلة اآلداب و العلوم
االجتماعية ،جامعة محمد ملين دباغين ،سطيف(2الجزائر) ،العدد  ،24جوان ،2017 ،ص من  389إلى .391
 21القانون رقم  20-01املؤرخ في  12ديسمبر  2001املتعلق بتهيئة اإلقليم و تنميته املستدامة.
 22وناس يحيى ،اآلليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر ،رسالة دكتوراه في القانون العام ،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان
(الجزائر) ،2007 ،ص  107و .108
 23أنظر املواد من  22إلى  32من القانون رقم  02-03املؤرخ في  17فبراير  2003املحدد للقواعد العامة لالستعمال و االستغالل
السياحيين للشواطئ.
 24وناس يحيى ،الرسالة السابقة ،ص .107
 25يحياوي أعمر  ،نظرية املال العام ،الطبعة الثالثة ،دار هومة ،الجزائر ،2005 ،ص  111و .112
 26يحياوي أعمر  ،نفس املرجع ،ص .113
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27

temelko risteski and others, administrative measures for protection of living
environment in the republic macedonia european scientific journal, february
2014, special edition, volume 02, p 170.
 28و طبقا للمرسوم التنفيذي رقم  465-17املؤرخ في  25ديسمبر  2017املتضمن تنظيم اإلدارة املركزية لوزارة البيئة و الطاقات
املتجددة تتمثل هذه املديريات األساسية في :املديرية العامة للبيئة و التنمية املستدامة ،مديرية تطوير الطاقات املتجددة
و ترقيتها و تثمينها ،مديرية التنظيم و الشؤون القانونية و املنازعات ،مديرية التعاون ،مديرية املوارد البشرية و التكوين
و الوثائق ،مديرية التخطيط و امليزانية و الوسائل.
 29القانون رقم  02-11املؤرخ في  17فبراير  2011املتعلق باملجاالت املحمية في إطار التنمية املستدامة.
 30غواس حسينة ،املجاالت املحمية في ظل التشريع الجزائري ،مجلة جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية ،املجلد ،30
العدد  ،38ص .490
 31املواد  18و  31و  37من القانون رقم  12-84املتضمن النظام العام للغابات املعدل و املتمم بالقانون رقم .20-91
 32املادة  11من القانون رقم  06-07املتعلق بتسيير املساحات الخضراء و حمايتها و تنميتها.
 33القانون رقم  10-11املؤرخ في  22يونيو  2011املتعلق بالبلدية.
 34مجلة مجلس الدولة ،العدد  ،2004 ،05ص .205
 35و طبقا للمادة  16من القانون رقم  29-90املؤرخ في  01ديسمبر  1990املتعلق بالتهيئة و التعمير املعدل و املتمم بالقانون رقم
 05-04املؤرخ في  14غشت  2004فإن املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير هو أداة للتخطيط املجالي و التسيير الحضري ،يحدد
التوجيهات األساسية للتهيئة العمرانية للبلدية أو البلديات املعنية آخذا بعين االعتبار تصاميم التهيئة و مخططات التنمية و
يضبط الصيغ املرجعية ملخطط شغل األراض ي
 36مجلة مجلس الدولة ،العدد  ،2009 ،09ص .131
37مجلة مجلس الدولة ،العدد  ،2004 ،05ص .205
 38القانون رقم  02-03املؤرخ في  17فبراير  2003املتعلق بتحديد القواعد العامة لالستعمال و االستغالل السياحيين للشواطئ.
 39القانون رقم  06-06املؤرخ في 20فبراير  2006املتضمن القانون التوجيهي للمدينة.
 40و طبقا للمادة  06من املرسوم الرئاس ي رقم  146-87املؤرخ في  1987-06-30يدير مكتب حفظ الصحة البلدية طبيب يوضع
تحت سلطة رئيس أو رؤساء البلدية – في الحالة التي يكون فيها املكتب مشترك بين بلديتين أو أكثر ،-ويضم زيادة على ذلك:
  1إلى  4تقنيين سامين و تقني الصحة العمومية.  1إلى  2تقنيين سامين أو تقني البيئة.  1إلى  2تقنيين سامين أو تقني الفالحة.  1طبيب بيطري أو تقني سامي أو تقني الصحة الحيوانية.  1مفتش مساعد ملراقبة النوعية.و .140
 41بن بوضياف عبد الوهاب ،معالم لتسيير شؤون البلدية ،دار الهدى ،عين مليلة (الجزائر) ،2014،ص  127و 128
 42بن بوضياف عبد الوهاب ،نفس املرجع ،ص .141
 43و هذه املناطق مشار إليها في املواد  49 ،48 ،46 ،45 ،44من قانون التهيئة و التعمير و من بينها :الجزر و الجزيرات و كذلك
شريطا من األرض عرضه األدنى  800متر على طول البحر ،الغابات التي يوجد جزء منها بالساحل ،األقاليم التي تتوفر على
مجموعة من املميزات الطبيعية ،األراض ي ذات املردود الفالحي العالي أو الجيد.....إلخ.
 44املادة  02من املرسوم التنفيذي رقم  66-95املؤرخ بتاريخ  22فبراير  1995املحدد لقائمة األمراض الحيوانية التي يجب
التصريح بها و التدابير العامة التي تطبق عليها املعدل و املتمم باملرسوم التنفيذي رقم .302-02
 45املادة  10من املرسوم التنفيذي رقم  66-95املعدل واملتمم.

مجلة الستاذ الباحث للدرسات القانونية والسياسية  -املجلد  - 05العدد  - 02السنة 2020

261

د .بونعاس نادية

الحماية اإلدارية للبيئة في التشريع الجزائري
ص  - 231ص 262

 46د/بلجبل عتيقة ،دور اإلدارة املحلية الجزائرية في حماية البيئة ،مجلة االجتهاد القضائي ،مخبر أثر االجتهاد القضائي على حركة
التشريع ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة( الجزائر) ،العدد  ،12سبتمبر  ،2016ص .80
 47أنظر املادة  78من القانون رقم  07-12املؤرخ في  21فبراير  2012املتعلق بالوالية.
 48أنظر املادة  84من القانون رقم  07-12املتعلق بالوالية.
 49أنظر املواد  85و  86و  87من القانون رقم  07-12املتعلق بالوالية.
 50أنظر املواد  88و  101من القانون رقم  07 -12املتعلق بالوالية.
 51املرسوم التنفيذي رقم  494-03املؤرخ في  17ديسمبر  2003املعدل و املتمم للمرسوم التنفيذي رقم  60-96املؤرخ في  27يناير
 1996املتضمن إحداث مفتشية البيئة.
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