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الممخص :
إن تييئة اإلقميم نظام خاص تسترشد بو الدولة في تنظيم العالقة بين أقاليميا لتحقيق تكافؤ الفرص لكل
إقميم  ،لذا فإن الرقابة اإلدارية العمرانية تعد من أصعب العمميات بسبب ديناميكية الظاىرة و اإلمكانيات

اإلدارية الضخمة التي يحتاجيا جياز المراقبة سواء أكانت رقابة قبمية أو أنيا رقابة بعدية  ،و رغم ذلك

تبقى كحاجة ضرورية لضمان إلزامية القانون و توقيع الجزاء عمى المخالفين  ،وال خالف أن تكريس
الرقابة اإلدارية لمختمف األجيزة تعد كضرورة في تفعيل و حماية التييئة و التعمير باختالف جميع

الوسائل سواء أكانت تنظيمية أو رقابية .

الكممات المفتاحية  :تييئة ؛ الرقابة ؛ جياز المراقبة  ،الجزاء  ،إلزامية القانون.
Abstract :
the developpent of the province is a specific system which led the governement to the
organisation of the relationships between its provinces to realise the equivalence of
opportunities of these provinces ;because of that the administrative controls considered as the
most difficult mission since of the dynamic hypothesis and the huge capacities needed from
the control system, and despite all that it stays important to garant the existence of laws and
the punishment of the criminals

 زيبار الشادلي chadli.zibar@outlook.fr
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also the administrative control of different systems is important in protecting
the province by different ways whether it is in terms of organisation or in terms
of controlling,

. key words: configuration ,consorship, monitoring device , The penalty , mandatory law

مقدمة :
أصدر المشرع الجزائري قوانين عديدة في مجال التييئة و التعمير كالقانون  1 25/90المتعمق

بالتوجيو العقاري ،والقانون  29/90المتعمق بالتييئة والتعمير المعدل والمتمم بالقانون  ،205/04والقانون

 15/08المؤرخ في  2008/07 20المحدد لقواعد مطابقة البنايات واتمام انجازىا  ،كما تطرق إلييا في

الدستور الجزائري 3الذي بين من خالليا توجياتو الجديدة لمتحكم أكثر في القواعد العامة لمتييئة والتعمير.

و تبرز أىمية الموضوع في ضرورة تحديد إستراتيجية لمرقابة من شأنيا ضمان احترام القواعد في
مجال النشاط العمراني ،كل ىذا لوضع حد لظاىرة البناءات الفوضوية وتحقيق االستعمال العقالني

لألراضي.

أما عن سبب رغبتنا في تأطير ىذا الموضوع ىو السعي نحو تحديد عالقة اإلدارة في ضبط

الرقابة  ،التي تكون قبمية أي سابقة لعممية البناء من شانيا وضع البناءات المقامة وفق أسس عصرية
مدروسة ،وبعدية أي الحقة لعممية البناء ،تضمن المتابعة وفرض االحترام لقواعد التييئة والتعمير ،و ىذا

ما يطرح التساؤل التالي  :ما ىو دور القانون في ضبط اإلطار القانوني لفكرة الرقابة في قوانين التييئة و

التعمير ؟ لإلجابة عن ىذا التساؤل في ىذا المبحث من خالل التطرق إلى دور اإلدارة قبل عمميات
البناء في المطمب األول ،و دور اإلدارة بعد عمميات البناء في المطمب الثاني  ،و لإلجابة عن ىذا

التساؤل سوف نعتمد عمى المنيج التحميمي الوصفي باالستناد إلى مجمل النصوص القانونية التي ليا
عالقة بالموضوع .
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المطمب األول :
دور اإلدارة قبل عمميات البناء
ييدف دور اإلدارة في ىذه المرحمة إلى ضمان احترام القواعد في المجال العمراني ،وىذا بواسطة

مختمف أدوات التعمير و التي تنقسم إلى أدوات تنظيمية وأخرى رقابية ،و تكاد تجمع التشريعات الخاصة
عمى وضع قواعد و نظم خاصة لتفعيل دور اإلدارة في عممية البناء، 4وىذا ما سنتناولو من خالل

الفرعين التاليين ،حيث سنتطرق إلى األدوات التنظيمية لمبناء في الفرع األول ،و األدوات الرقابية لمبناء

في الفرع الثاني.
الفرع األول :
األدوات التنظيمية لقواعد البناء و التعمير
ىي أدوات تقوم من خالليا اإلدارة بتنظيم النشاط العمراني و ذلك من خالل مخططين رئيسيين

ىما المخطط التوجييي لمتييئة و التعمير و مخطط شغل األراضي ،وسنتطرق لكمييما في ما يمي :
أوال:المخطط التوجيهي لمتهيئة والتعمير) ) pdau
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نص عميو القانون  29/90المتعمق بالتييئة والتعمير المعدل و المتمم ،وىو وثيقة تعرف بأىداف
التييئة ،ييدف إلى صياغة صورة جمالية تسمح بتطبيق سياسة عامة عمى إقميم البمدية ،و كذلك تشمل
تقدير االحتياطات في شتى المجاالت االقتصادية و االجتماعية لفترة تتراوح مدتيا  20سنة بعد انتياءه،

فيو بذلك وثيقة مستقبمية لمتنبؤ و توجيو التييئة ،و توسع التجمعات السكانية ،كما يحدد التوجيات العامة
لألراضي ،فيو يقسم المنطقة إلى قطاعات محددة كما يمي :

أ-القطاعات المعمرة  :وتشمل كل األراضي المبرمجة لمتعمير عمى األمدين القصير والمتوسط .
ب-قطاعات التعمير المستقبمية  :و ىي األراضي المخصصة لمتعمير عمى األمد البعيد .
ج-القطاعات غير القابمة لمتعمير  :كالمواقع األثرية ،المناطق الفالحية ،حماية الثروات الطبيعية و
الغابات .
وتكمن أىمية ىذا المخطط في كونو الوثيقة المرجعية الممزمة لكل الييئات المتواجدة في إقميم

البمدية ،و حتى الجية المعدة لو و ىي البمدية ،فيو المقسم لمعقارات عمى تراب البمدية و بذلك فان إنشاء
المخطط بمثابة تعريف لألمالك العقارية و طبيعتيا ،و كذا تعريف بطرق استعماليا تفاديا لمنمو العشوائي،

و االستغالل الالعقالني لألمالك العقارية داخل حيز البمدية ،و توفي ار الحتياطات المواطنين األساسية
7
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داخميا ،بناء عمى نص المادة  02من المرسوم التنفيذي رقم  ،6177/91فان إعداده ال يكون إال عن
طريق مداولة من المجمس الشعبي أو المجالس الشعبية المعنية .
ثانيا:مخطط شغل األراضي
يعد مخطط شغل األراضي األداة الثانية لمتعمير التي جاء بيا القانون  29/90المتعمق بالتييئة

والتعمير ،وقد نظمو ىذا القانون في المواد من 31إلى  38منو ،كما بين المرسوم التنفيذي رقم 178/91

المؤرخ في  28ماي  ، 71991المعدل بموجب المرسوم التنفيذي  318/05المؤرخ في  10سبتمبر

 ، 82005المعدل ىو اآلخر بالمرسوم التنفيذي رقم  146/12المؤرخ في  92012 /04/05إجراءات

إعداده والمصادقة عميو ومحتوى الوثائق المتعمقة بو .

عرفتو المادة  31من القانون رقم  29/90عمى انو "المخطط الذي يحدد بالتفصيل في إطار

توجييات المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير ،حقوق استخدام األراضي والبناء" ،فيو وسيمة لتفصيل وتنفيذ
التوجييات العامة واإلجمالية الواردة في المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير،ويحدد بصفة مفصمة حقوق

استخدام األراضي ويعين الكمية الدنيا والقصوى من البناء المسموح بو ،ويضبط القواعد المتعمقة بالمظير
الخارجي لمبنايات ويحدد االرتفاقات،ويحدد األحياء والشوارع والنصب التذكارية ،والمواقع والمناطق الواجب

حمايتيا وتجديدىا واصالحيا ويعين مواقع األراضي الفالحية الواجب وقايتيا وحمايتيا  ،ويحدد المساحات

الخضراء والمواقع المخصصة لممنشات العمومية.10

يتكون مخطط شغل األراضي كما جاء في المادة  18من المرسوم التنفيذي  178/91المعدل
والمتمم من الئحة تنظيمية مصحوبة بمجموعة الوثائق والسندات المرجعية وىي كالتالي:
أ_ الئحة تنظيم :وتتضمن حسب المادة  18السالفة الذكر ما يمي :
 -1مذكرة تقديم يثبت فييا تالءم أحكام مخطط شغل األراضي مع أحكام المخطط التوجييي لمتييئة
والتعمير ،وكذلك البرامج المعتمدة من البمدية أو البمديات المعنية تبعا ألفاق تنميتيا.

 -2القواعد التي تحدد لكل منطقة متجانسة نوع المباني المرخص بيا أوالمحظورة ،ووجيتيا وحقوق البناء
المرتبطة بممكية األرض ،ومقياس األراضي التي يعبر عنيا بمعامل شغل األراضي ومعامل مساحة ما

يؤخذ من األرض مع جميع االرتفاقات المحتممة.11

 -3كما يحدد مخطط شغل األراضي شروط األراضي المرتبطة بالمنافذ والطرق،وصول الشبكات إلييا،
خصائص القطع األرضية ،موقع المباني بالنسبة إلى الطرق العمومية وما يتمثل بيا ،موقع المباني
8
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بالنسبة إلى حدود الفاصمة،موقع المباني بعضيا من بعض عمى ممكية واحدة،ارتفاع المباني ،المظير

الخارجي،موقف السيارات،المساحات الفارغة و المغارس. 12

ب _الوثائق والمستندات البيانية :وتتكون من الوثائق المرجعية التالية :
 مخطط بيان الموقع بمقياس  1/2000أو 1/5000 -مخطط طوبوغرافي بمقياس  1/500أو 1/1000

 خريطة بمقياس  1/500أو  1/100تحدد المناطق واألراضي المعرضة لألخطار الطبيعيةوالتكنولوجية ،وكذا األخطار الكبرى المبينة في المخطط العام في الوقاية.

 مخطط الواقع القائم بمقياس  1/500أو  1/100يبرز اإلطار المشيد حاليا كذلك الطرقوالشبكات المختمفة واالرتفاقات الموجودة.

 مخطط تييئة عامة بمقياس  1/500أو  1/100يحدد موقع إقامة التجييزات والمنشات ذاتالمصمحة العامة والمنفعة العمومية ،خط مرور الطرق والشبكات المختمفة مع إبراز ما تتحممو
الدولة من جية وما تتحممو الجماعات المحمية من جية أخرى وفق مخطط التييئة والتعمير،

المساحات الواجب الحفاظ عمييا نظ ار لخصوصيتيا.

 -مخطط التركيب العمراني بمقياس  1/500أو  1/1000والمتضمن عمى الخصوص عناصر

الئحة التنظيم بمعامل شغل األراضي ومعامل مساحة ما يؤخذ منيا لمربط بين كامل مستويات

التخطيط و الجيوية و الوالئية و المحمية

13

.

أما إجراءات إعداده والمصادقة عميو فيقرر إعداده بموجب مداولة من المجمس الشعبي البمدي المعني
وبقرار من الوالي أو الوزير المكمف بالتعمير ووزير الجماعات المحمية حسب الحاالت ،يطرح لتحقيق

عمومي خالل مدة  60يوم ،يعرض ليطمع عميو كل من رؤساء غرف التجارة ورؤساء غرف الفالحة
،ورؤساء المنظمة المينية ورؤساء الجيات المحمية والمجتمع المدني وكذا طمب االستشارة وجوبا من
الييئات اإلدارية التي تشكل المصالح الخارجية لمو ازرات والمبينة في المرسوم  178/91السابق

الذكر،وكذا يخضع الستقصاء عمومي في ظرف  60يوم ،وتتم المصادقة عميو بموجب مداولة من
المجمس الشعبي البمدي بعد اخذ رأي الوالي عمى أساس نتائج االستقصاء ،يبمغ إلى الوالي المختص وكذا
مديرية التعمير والغرفة التجارية و الفالحية ويوضع تحت تصرف الجميور مع قائمة الوثائق والبيانات

التي يتكون منيا الممف. 14
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الفرع الثاني :
األدوات الرقابية لقواعد البناء و التعمير
ليا أىمية كبيرة باعتبارىا آليات مراقبة تساعد اإلدارة عمى مراقبة العقار عند استعمالو و استغاللو

بما يسمح بو القانون ،حماية لممصالح العامة و الخاصة ،وقد نظميا المشرع في شكل رخص و شيادات
و ىذا ما سنوضحو من خالل ىذا الفرع وفق مايمي :
أوال  :الرخص المتعمقة بالتعمير و البناء

أ -رخصة البناء  :و ىي عبارة عن وثيقة إدارية تصدر بموجب قرار إداري ،تمنح بمقتضاه اإلدارة
لطالبيا الحق في انجاز مشروعو ،بعد أن تتأكد من عدم خرقو لألحكام المتعمقة بالتييئة والتعمير

المترجمة في مخطط شغل األراضي ،والمخطط التوجيي لمتييئة والتعمير ،وكذلك المخططات الخاصة

بالبيئة والمناطق المحمية ،وىكذا تكون رخصة البناء نوع من القيد عمى حق البناء ،الذي يتمتع بو المالك

طبقا ألحكام القانون المدني بحيث اشترط القانون رقم 29/90الحصول المسبق عمى رخصة البناء من
اإلدارة ،قبل القيام بانجاز أي بناء جديد. 15

المشرع لم يجعل طمب رخصة البناء قاصر عمى المالك فقط ،فقد نص في المرسوم التنفيذي رقم

176 /91
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الممغى بالقانون  19/15المؤرخ في  2015/01/25الذي يحدد كيفيات تحضير عقود

التعمير و تسميميا ،17عمى أن طالب رخصة البناء يمكن أن يكون المالك أو موكمو أو المستأجر لديو،

المرخص لو قانونا أو الييئة أو المصمحة المخصصة ليا قطعة األرض و ىذا ما أكدتو المادة  42من

القانون  19/15المذكور أعاله

18

.

يرفق طمب الرخصة بممف إداري ،وممف متعمق باليندسة المعمارية ،وممف تقني محتوى ىذه

الممفات جاءت بو المادة  43من القانون  19/15المذكور آنفا ،يرسل طمب رخصة البناء و الممفات
المرفقة بو حسب الحالة كما جاء في المادة  45من نفس القانون ،عندما يكون تسميم رخصة البناء من
اختصاص رئيس المجمس الشعبي البمدي ،تتم دراسة الطمب من طرف الشباك الوحيد لمبمدية

19

و ىو

الشيء الجديد الذي جاء بو ىذا القانون ،في حالة الرفض المسبب يبمغ القرار مرفقا بنسخ من ممف الطمب
إلى صاحب الطمب ،و يبمغ القرار االيجابي إلى صاحب الطمب مرفقا بنسخة من ممف الطمب ،من طرف

رئيس المجمس الشعبي البمدي بصفة إلزامية في جميع الحاالت خالل  20يوما الموالية لتاريخ إيداع
الطمب

20

.

ب -رخصة الهدم :ىي من بين أدوات الرقابة عمى العقار المبني خاصة المحمي منو فال
10
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يمكن القيام بأية عممية ىدم جزئي أو كمي لبناية دون الحصول المسبق عمى رخصة اليدم خاصة عندما
تكون البناية واقعة في مكان مصنف أو في طريق التصنيف في قائمة األمالك التاريخية أو المعمارية أو

السياحية أو ثقافية أو الطبيعية ،أو لما تكون البناية اآليمة لميدم سند لبنايات مجاورة ،كل ىذا جاء عميو
في المادة  61من القانون  29/29المعدل و المتمم ،و المادة  70من القانون  19/15المذكور أعاله

21

.

ج -رخصة التجزئة  :ىي تمك الوثيقة اإلدارية التي تصدر بموجب قرار إداري ترخص اإلدارة بمقتضاىا
لممالك وحدة عقارية غير مبنية ,ترخص عممية تقسيم إلى قطعتين أو عدة قطع أرضية22من شأنيا أن
تستعمل في تشييد بنايو ،فيي تمكن من أنجاز بناء األسوار أو الترميمات ما عدا تمك المحمية بسرية

الدفاع الوطني.23

ثانيا  :الشهادات المتعمقة بالبناء و التعمير

أ-شهادة التعمير :ىي الوثيقة التي تمنح من قبل اإلدارة لممعني ،تبين فييا حقوق البناء واالرتفاقات التي

تقع عمى العقار ،24وتزوده بيذه المعمومات من أجل تصور إلي أي مدى تنسجم غايتو مع أحكام البناء

التي قد يطمبيا بعد ذلك ،وىذا قبل الشروع في الدراسات الخاصة بمشروع البناء الذي ينوي إقامتو عمييا
فالمشرع لم يمزم المعنيين بالعمميات العمرانية الحصول عمى الشيادة بل جعميا اختياريا ،ويختص بتسميم

ىذه الشيادة رئيس المجمس الشعبي البمدي بالدرجة األولى ،كما قد يكون من اختصاص الوالي أو الوزير

المنتدب حسب حاالت أخرى  ،وفي حالة رفض تسميميا يمكن الطعن في الرفض الصريح أو الضمني
أمام القضاء،مدة صالحيتيا سنة. 25

ب -شهادة التقسيم  :تعتبر ىذه الشيادة وثيقة عمرانية ىامة في إطار تنظيم عمميات البناء ،وىي
تختمف عن رخصة التجزئة الن موضوعيا عقار غير مبني ،بينما شيادة التقسيم موضوعيا عقار مبني،
فإذا ما قرر المالك تقسيم منزلو فيو ممزم بالحصول عمى ىذه الشيادة سواء أراد تقسيمو إلى قسمين أو
عدة أقسام ،وىي تعد شيادة إلزامية. 26

ج -شهادة المطابقة  :تعتبر ىذه الشيادة بمثابة وسيمة لمراقبة مدى احترام المستفيد من رخصة البناء،
كما تعد وثيقة تثبت انتياء األشغال من بناء كان موضوعو رخصة البناء وتسمم ىذه الشيادة من نفس
السمطة التي سممت رخصة البناء ،ويعتبر الحصول عمييا أم ار وجوبيا ،فعمى المالك عند انتياء إنشاءاتو

أن يستخرج شيادة مطابقة األشغال التي تثبت أنو يمكن استعمال واستغالل العقار المبني الذي أنجز دون
أي خطر عمى من يشغمونو,كما أنيا تثبت أن األشغال تمت وفقا لممواصفات وان األشغال والمنشآت ال
تمس بحقوق الغير العامة أو الخاصة كحق االرتفاق وحق المطل. 27
11
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المطمب الثاني :
دور اإلدارة بعد عمميات البناء
لضمان تجسيد ما تم مراقبتو قبل االنطالق في أشغال البناء من قبل الجيات المعنية ،وجب

اعتماد جانب آخر من الرقابة وىي الرقابة البعدية ،والتي تكون أيضا أثناء األشغال ،ولما تكتسيو ىذه
الرقابة من أىمية وجب التعرف عمى أىم األجيزة التي تتوالىا واإلجراءات والوسائل التي تعتمد عمييا في

عممية مراقبة البناء ،28وليذا قسمنا ىذا المطمب إلى فرعين نتناول األجيزة المكمفة بالرقابة في الفرع األول
و نتناول إجراءات الرقابة في الفرع الثاني.

الفرع األول:

األجهزة المكمفة بالرقابة
إن دراسة أجيزة الرقابة اإلدارية في مجال التعمير أمر في غاية األىمية نظ ار لكونيا الضامنة

الحترام قواعد العمران ،وقد قصرنا الحديث عمى كل من رئيس المجمس الشعبي البمدي باعتباره ممثال
لمبمدية ،ومصالح التعمير لما ليم من سمطات واسعة إضافة إلى األعوان المؤىمين بالبحث عن المخالفات

في مجال التييئة و التعمير .

أوال :رئيس المجمس الشعبي البمدي
ال تتوقف ميمة رئيس المجمس الشعبي البمدي عند تسميم الرخص والشيادات ،وانما تمتد إلى
السير عمى احترام مقاييس العمران وفقا ليذه الرخص والشيادات المسممة،وذلك من خالل المراقبة

والمتابعة ليذه األشغال ،حسب اإلجراءات التي يحددىا القانون ،29وقد منحو القانون مجموعة من األدوات
لتسييل مأمورية المكمف بالمراقبة سواء أثناء انجاز األشغال أو عند االنتياء منيا ،وىذا نظ ار لكونو
يختص بمراقبة البنايات المرخص ليا أثناء وبعد تشيدىا. 30

 -1متابعة األشغال أثناء التنفيذ  :تظير الرقابة البعدية لرئيس المجمس الشعبي البمدي عمى أشغال
العمران من خالل اإلجراءات التالية:
أ_ تسميم وصل افتتاح الورشة :الذي يتم بناءا عمى طمب المستفيد من رخصة البناء،حيث يقوم رئيس
المجمس الشعبي البمدي بتسميمو لو خالل  8أيام من تقديم الطمب ،عمى أن يقوم المعني باالنطالق في

األشغال خالل أجل ثالثة أشير.31

ب_األعمال التحضيرية لمراقبة أشغال العمران  :تتمثل األعمال التحضيرية التي يقوم بيا رئيس المجمس
الشعبي البمدي بغرض مراقبة أشغال العمران في مايمي :
12
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 مسك سجل خاص لمتابعة أشغال العمران و معاينة المخالفات . إعداد جدول زمني لمزيارات المقررة لورشات أشغال العمران و المكمف بيا األعوان المنتمونلمصمحة التعمير لمبمدية،عمى أن يقوم بتبميغ نسخة من ىذا الجدول إلى كل من الوالي و مدير

التعمير المختص إقميميا. 32

ج_ القيام بالزيارات الميدانية لمورشات  :يمزم القانون رئيس المجمس الشعبي البمدي بالقيام بزيارة ورشات
األشغال لموقوف عمى مدى التزام أصحابيا بالشروط المنصوص عمييا في الرخص الممنوحة ليم

قانونا.33

و أجاز لو القانون زيارة ىذه الورشات في أي وقت سواء أيام العمل األسبوعي أو أيام العطل و
األعياد،وكذا نيا ار أو ليال،وسواء باإلشعار المسبق لممعني أو بشكل فجائي

34

،ونظ ار لمطبيعة التقنية

لألشغال ،فان المشرع ألزم رئيس المجمس الشعبي البمدي بان يكون مرفقا بأعوان مؤىمين قانونا أثناء

عممية المراقبة ،وىو ما يجعل المحاضر المحررة مؤسسة قانونا و يمنع إجراء معاينات خاطئة في حق

المستفيد من رخصة األشغال بما يحفظ حقوقو و يمنع عنو التعسف.

خالل ىذه الزيارات الميدانية ،يتعين عمى رئيس المجمس الشعبي البمدي واألعوان المرافقين لو

طمب الوثائق التقنية الخاصة بالورشات و البنايات الجاري انجازىا،وكذا طمب التصريح بفتح

الورشة،ورخصة البناء أو رخصة اليدم عند االقتضاء،وكذا التحقق من مطابقة األشغال القائمة ألحكام
الوثائق المسممة لممعني ،وكميا إجراءات تفصيمية حددىا المشرع لرئيس المجمس الشعبي البمدي حتى يقوم

بالميمة المكمف بيا عمى أكمل وجو.

 -2مراقبة األشغال عند انتهائها  :ألزم المشرع الجزائري صاحب المشروع بأن يعمم اإلدارة بانتياء
أشغال البناء وذلك عن طريق :
أ_تمقي التصريح بانتهاء األشغال  :حيث يتمقى ىذا التصريح الذي يودعو المستفيد من رخصة البناء،
والمتضمن انتياء األشغال المصرح بيا ،بما يفتح المجال أمام المعني لطمب شيادة المطابقة لألشغال
المنجزة ،إال أن ما يمكن مالحظتو في ىذا اإلطار أنو ناد ار ما يقوم المستفيد من رخصة البناء بالتصريح

بنياية األشغال نظ ار لغياب اآلليات التي تفرض عميو ذلك

35

ب_إصدار شهادة المطابقة  :تعد شيادة المطابقة أىم آلية أو وسيمة لتكريس الرقابة البعدية ،تحرص
عمييا اإلدارة لضمان مطابقة البناء لمواصفات البناء و قوانين التعمير ،ونظ ار ألىميتيا جعميا المشرع

الجزائري وجوبية ،36وىذا ما أكدتو المادة  56من القانون  29/90المعدل و المتمم التي تنص عمى أنو
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"يجب عمى المالك أو صاحب المشروع أن يشعر رئيس المجمس الشعبي البمدي بإنهاء البناء لتسمم له
شهادة المطابقة"

37

ج_األمر بالهدم كإجراء ردعي  :بناءا عمى محضر معاينة األشغال غير المرخصة،يصدر رئيس المجمس
الشعبي البمدي المختص ق ار ار إداريا بيدم البناء غير المرخص،وذلك خالل أجل  8أيام من تاريخ استالم
ىذا المحضر،وان لم يقم بذلك خالل األجل المحدد فان الوالي المختص إقميميا يصدر قرار اليدم خالل

 30يوما .

38

ثانيا  :مصالح التعمير
نقصد بيا تحديدا تمك المصالح المكمفة بالمساىمة في دراسة عقود التعمير وىي:
 _ 1لجنة مراقبة عقود التعمير :بالرجوع إلى نصوص المواد  79،80،81المستحدثة بموجب المرسوم
التنفيذي  03/06المؤرخ في  07جانفي  2006المعدل و المتمم لممرسوم التنفيذي رقم  176/91المؤرخ
في  1991/05/28الذي يحدد كيفيات تحضير شيادة التعمير و رخصة التجزئة،وشيادة التقسيم و
رخصة البناء و شيادة المطابقة و رخصة اليدم و تسميم ذلك،نجد أن المشرع أنشأ ىذه الجنة عمى مستوى

كل من الوزير المكمف بالتعمير والوالي ،وكل مجمس شعبي بمدي ،يترأسيا حسب الحالة واحد من
السمطات المذكورة سابقا أو ممثمييم ،و تتولى القيام بالميام التالية :
 التنسيق في ميدان إجراءات دراسة طمبات عقود التعمير . -اإلشراف عمى األشغال طبقا لمرخص المسممة .

 متابعة العرائض المقدمة لدى السمطات المختصة في ميدان تسميم رخص التعمير.39 _ 2مصالح الدولة المكمفة بالتعمير عمى مستوى الوالية  :تقوم بجمع الموافقات واآلراء من اإلدارات و
المصالح و الييئات المؤىمة  ،التي يتعين عمييا إبداء رأييا في أجل  15يوما من تاريخ إخطارىا طبقا

لممادة  28من القانون ،15/08وتعد المصالح التي ترد في األجل موافقة عمى الطمب ،وتكون ممفا لكل
تصريح يحتوي عمى مجموعة وثائق حددتيا المادة  30من نفس القانون .
ثالثا  :األعوان المؤهمين بالبحث عن المخالفات في مجال التهيئة و التعمير
نظ ار ألىمية وحساسية مجال الرقابة و خصوصية قواعد التييئة والتعمير ،و طابعيا التقني

المعقد ،خول المشرع ميمة معاينة المخالفات ألشخاص مختصين ،ووفق أطر قانونية محددة وفي إطار
الصالحيات المخولة ليم قانونا .
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باعتبار البناء دون رخصة جريمة فإنيا تخضع لمقواعد العامة التي تحكم البحث و التحري عن
الجرائم ،التي يختص بيا ضباط الشرطة القضائية الذين حددىم قانون اإلجراءات الجزائية ،كما أن قوانين

التعمير نصت ىي األخرى عمى مختمف األشخاص المؤىمين لمرقابة ،إضافة إلى ذلك و باعتبار أن
جريمة البناء دون رخصة قد ترتكب عمى مناطق أو بنايات تحظى بحماية متميزة بموجب نصوص قانونية
خاصة فان ذات النصوص تضمنت ىي األخرى تحديد األشخاص المؤىمين لمرقابة و المعاينة مما يتعين

التعرض لكل فئة عمى حدا. 40

 _ 1األشخاص المؤهمين لممراقبة طبقا لقانون اإلجراءات الجزائية  :لقد خول ىذا القانون إلى رجال
الضبط القضائي ىذه الميمة و ىم :
أ _ ضباط الشرطة القضائية  :وىم رؤساء المجالس الشعبية البمدية ،ضباط الدرك الوطني ،محافظو
الشرطة ،ضباط الشرطة ،ذو الرتب في الدرك الوطني و رجال الدرك ،ضباط و ضباط الصف التابعين

لممصالح العسكرية لألمن،شرطة العمران و حماية البيئة.

ب _ أعوان الضبط القضائي  :وىم األشخاص الذين ليست ليم صفة الشرطة القضائية إال أنيم يباشرون
وظائفيم و يعاينون الجرائم ممتثمين في ذلك ألوامر رؤسائيم وىؤالء األعوان ىم  :موظفو مصالح

الشرطة ،ذو الرتب في الدرك الوطني ،رجال الدرك ،مستخدمو مصالح األمن العسكري.

ج _ الموظفون و األعوان المكمفون ببعض مهام الضبط القضائي  :و تشتمل ىذه الفئة المختصون في
الغابات و حماية األراضي واستصالحيا ،الذين يتمتعون بالصفات التالية :رؤساء األقسام ،الميندسون،

األعوان الفنيون و التقنيون.

 _ 2األشخاص المؤهمون لممراقبة طبقا لقوانين البناء و التعمير  :و يتمثمون في كل من رئيس المجمس
الشعبي البمدي الذي تم الحديث عنو سابقا،مفتشو التعمير،المستخدمون الذين يمارسون عمميم بمصالح

التعمير التابعة لمبمدية والذين يعينون من بين الميندسون الرئيسيون ،الميندسين المعماريين و الميندسين
في اليندسة المدنية ،الميندسين التطبيقيين في البناء،التقنيين الساميين في البناء ،إضافة إلى :
فرق المتابعة و التحقيق  :وىم مجموعة من الموظفين التابعين لمديرية التعمير و البناء في الوالية و
المصالح المكمفة بالتعمير في البمدية و الذين يتم تعيينيم من ضمن المستخدمين التابعين لألسالك

التالية:مفتشي التعمير،الميندسين المعماريين،الميندسين المدنيين ،ميندسو التطبيق في البناء،التقنيون

السامون في البناء ،المتصرفون اإلداريون

41
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 _ 3األشخاص المؤهمون لممراقبة طبقا لمقوانين ذات الصمة بالبناء و التعمير  :تتعدد القوانين ذات
الصمة بالبناء و التعمير بتعدد العقارات التي يتم البناء عمييا سواء كان ىذا التعدد من حيث الصنف أو

النوع أو حتى وجية استعمال العقار،42وىذا ما يجعل األشخاص المؤىمين لممراقبة في إطار تمك القوانين
متنوعين من حيث صفاتيم و تأىيالتيم ،و من بين ىذه القوانين  :القانون  12/84المؤرخ في

 1984/05/23المتضمن النظام العام لمغابات المعدل و المتم م، 43القانون  25/90المؤرخ في
 1990/11/18المتضمن التوجيو العقاري،القانون  04/98المؤرخ في  1998/06/15المتعمق بحماية
التراث الثقافي،القانون  20/04المؤرخ في  2004/12/25المتعمق بالوقاية من األخطار الكبرى و تسيير

الكوارث في إطار التنمية المستدامة...الخ. 44

إن األجيزة التي تم ذكرىا باإلضافة إلى األشخاص المعنيون بالرقابة في مجال التييئة والتعمير
كانت فقط عمى سبيل المثال ،ونظ ار لسمطاتيم الواسعة في ىذا المجال،وليس عمى سبيل الحصر ألنو في

ىذا المقام يصعب حصر كل األشخاص والييئات التي تسير عمى تنظيم النشاط العمراني .
الفرع الثاني :
إجراءات الرقابة البعدية

نص المشرع الجزائري في ظل القانون رقم  29/90عمى مجموعة من اإلجراءات لكن نظ ار لعم

نجاعتيا وبروز بعض الثغرات اضطر إلى التدخل بموجب المرسوم التشريعي رقم  07/94المؤرخ في

 18ماي  1994المتعمق بالشروط اإلنتاج العمراني و ممارسة مينة الميندس المعماري

45

لمنص عمى

إجراءات جديدة،ثم أضيفت ليا إجراءات أخرى عن طريق القوانين الخاصة المطبقة في المناطق
المحمية،لكن لعدم نجاعتيا أيضا تدخل المشرع من جديد ليعدل أحكام القانون  29/90والمرسوم

التشريعي رقم  07/94بموجب القانون  05/04المؤرخ في  14أوت ، 462004باإلضافة إلى إصدار

القانون  15/08المتعمق بتسوية البنايات ومطابقتيا،كل ىذه اإلجراءات سنتطرق ليا في ىذا الفرع .
أوال  :طبقا ألحكام القانون  29/90المؤرخ في  1990-12-01المتضمن التهيئة و التعمير.

البد من اإلشارة إلى أنو ألغى كال من القانونين  01-82و األمر  01-85بموجب القانون ، 29-90

بحيث انو يجري استغالل و تسيير األراضي القابمة لمتعمير و التكوين و تحويل إطار المبني في إطار
القواعد العامة لمتييئة و التعمير و أدوات التعمير  ،47و في ظمو فإن حق البناء مرتبط بممكية األرض و

يمارس مع االحترام الصارم لألحكام القانونية و التنظيمية المتعمقة باستعمال األرض  ،و يخضع وجوبا
لرخصة البناء و الرقابة عمى حسن تنفيذه عن طريق ممارسة حق الزيارة و المعاينة و الذي اعتبر في ىذه
16
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الفترة جوازيا يمكن أن يمارسو رئيس المجمس الشعبي البمدي و األعوان  ،وىنا وجب التمييز بين حالتين:
البناء دون رخصة وعدم تطابق البناء مع الرخصة
 -1حالة البناء دون رخصة  :في ىذه الحالة خول المشرع لإلدارة الحق في رفع دعوى أمام القضاء
االستعجالي ،لطمب ىدم البناء طبقا ألحكام لممادة  78من القانون  29/90المعدل و المتمم ،و القاضي
اإلداري ىو المختص في ىذه الحالة ألن اإلدارة طرفا في النزاع ،ىذا فضال عن المتابعة الجزائية طبقا

ألحكام المادة  77من القانون  29/90التي تفرض الغرامة التي تتراوح من  3000دج إلى 300.000
دج

و

في

العود

حالة

الحكم

بالحبس

إلى

6

غاية

أشير

.

كما أجازت المادة  78من نفس القانون لمقاضي الجزائي أن يحكم بيدم البناءات في حالة اإلدانة

كتدبير ع يني و يمكن أن تتم المتابعة بناءا عمى شكوى من اإلدارة أو كل من لو مصمحة من أجل
كطرف

التأسيس

ي

مدن

48

.

 – 2حالة عدم تطابق البناء مع الرخصة :في ىذه الحالة وقبل إلغاء المادتين  76و  78كان المشرع
ينص عمى أنو في حالة معاينة اإلدارة لعدم تطابق البناء المنجز مع الرخصة فإنو يحق لموالي أو لرئيس
المجمس الشعبي البمدي أن يرفعا دعوى قضائية استعجاليو أمام القاضي اإلداري طبقا لمقواعد العامة من

أجل الحصول عمى أمر بتوقيف األشغال وفي حالة ثبوت عدم المطابقة يمكن لمقاضي اإلداري أن يأمر
.

بيذه التدابير ونفس ىذه الصالحيات أعطيت لمقاضي الجزائي في حالة الحكم باإلدانة

إال أن ىذه اإلجراءات لم تطبق بالكيفية و السرعة المطموبة من قبل اإلدارة و القضاء خاصة إذا

رفعت الدعوى متأخرة أمام القضاء وكان البناء قد تم إنجازه ،ىذا ما جعل المشرع يتدخل بموجب المرسوم
التشريعي  07/94المذكور سابقا إللغاء أحكام المادتين 76و 78من القانون  29/90والنص عمى
إجراءات

جديدة

لفرض

احترام

التعمير

قواعد

ثانيا:اإلجراءات التي نص عميها المرسوم التشريعي 07– 94

و

متابعة

المخالفين

.

نظ ار لعدم كفاية وسائل الرقابة في ظل القانون  29/90المعدل والمتمم ،اضطر المشرع لمتدخل

بموجب المرسوم التشريعي  07/94المؤرخ في  1994/05/18المتعمق بشروط اإلنتاج المعماري و

ممارسة مينة الميندس المعماري ،من اجل خمق آليات جديدة لمرقابة تدعم تمك التي كانت موجودة في
ظل قانون التييئة و التعمير المذكور أعاله .
فوفقا لإلجراءات الجديدة التي جاء بيا ىذا المرسوم فإن إثبات المخالفة يتم في البداية بواسطة

محضر المعاينة الذي يحرر من طرف العون المؤىل لذلك  ،و تحدد في المحضر الغرامة المالية التي
17

" مجلة معارف للعلوم القانونية واالقتصادية " العدد  01المجلد  02ص-ص 25 -05
" النطاق القانوني لوظيفة الرقابة اإلدارية في مجال التهيئة والتعمير
بين تفعيل التنظيم و تكريس الوقاية

يتوجب دفعيا من طرف المخالف إلى خزينة الوالية في أجل  30يوما من تاريخ تبميغ المحضر و إال

تعرض المخالف لممتابعة الجزئية ،49عمى أن تبميغ المحضر يكون في عين المكان لصاحب المشروع،

وفي حالة غيابو يكون التبميغ لمميندس المعماري القائم متابعة المشروع أو لممقاول أو لمشخص الذي

يتولى تسيير األشغال في أجل  07أيام الموالية لمعاينة المخالفة .
و بناءا عمى محضر المعاينة يتم تحرير محضر األمر بتحقيق المطابقة مع األحكام التشريعية و
التنظيمية وفقا لما تم معاينتو في محضر المعاينة ،و يترك لممخالف ميمة تتراوح بين يومين إلى خمسة

عشرة يوما حسب خطورة المخالفة المرتكبة ليقوم بالمطابقة ،و في حالة رفض المخالف لتحقيق المطابقة

في اآلجال المنوه بيا في محضر األمر بتحقيق المطابقة فإن العون المؤىل يتولى تحرير محضر األمر
بتوقيف األشغال و يبمغو إلى الوالي و رئيس المجمس الشعبي البمدي و مدير التعمير.
يقوم رئيس المجمس الشعبي البمدي بعد تبمغيو بالمحضر األخير بإخطار الجية القضائية

المختصة حسب الطرق اإلستعجالية من اجل تثبيت أمر وقف األشغال و تحقيق مطابقة البنايات لرخصة

البناء أو ىدم البناء حسبما تتطمبو الحالة.

و يبمغ أمر تثبيت وقف األشغال إلى المخالف في أجل أقصاه سبعة أيام،50وفي حالة استمرار
المخالف في األشغال رغم تبمغيو بأمر تثبيت وقف األشغال فإنو يتم تحرير محضر معاينة استئناف
األشغال بعد األمر بتوقيفيا  ، 51و يبمغ إلى الوالي و رئيس مجمس الشعبي البمدي و مدير التعمير
بالوالية ،وعندىا يمكن لمسمطة اإلدارية المختصة و يقصد بيا في ىذه الحال رئيس المجمس الشعبي

البمدي أن يقوم بيدم قسم من األشغال المرتبط بموضوع األمر بالتوقيف دون حاجة لمجوء إلى القضاء

إعماال لنص المادة  53من المرسوم التشريعي  ،07/94أما إذا التزم المخالف في الحالة العكسية بتسديد
الغرامة المالية المقدرة في محضر المعاينة منذ البداية وفي اآلجال القانونية و قام بمطابقة األماكن في
اآلجال الممنوحة لو فإنو يستمم شيادة تثبت قيامو بذلك تسمى شيادة تسديد و تحقيق المطابقة ،و عندىا

يسمح لو بمواصمة األشغال حسبما جاء في رخصة البناء

.

نالحظ أن المرسوم  07/94قد أتاح لإلدارة التنفيذ المباشر لميدم في الحالة المنصوص عمييا في

المادة  53منو و ىذا شيء إيجابي يعطي السرعة المطموبة في مكافحة البناءات غير القانونية و يتجاوز
مشكل البطء في قرار اليدم في ظل القانون  ، 29/90لكن ىذا اإلجراء الجديد يبدو قاص ار رغم ذلك ألنو

ال يتيح لإلدارة المجوء إلى اليدم التمقائي لمبناء المخالف لقواعد التعمير إال بعد تثبيت معاينة المخالفة
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واألمر بتثبيت وقف األشغال من طرف قاضي االستعجال ،52أو في حالة التعدي عمى جزء من األمالك

الوطنية العمومية ،53الن اإلدارة تممك صالحيات الضبطية اإلدارية في مجال المحافظة عمييا و حمايتيا.

و يبقى الشيء اإليجابي في مرسوم  07/94انو دعم وسائل الرقابة بإنشائو لشرطة مختصة في
مجال العمران تساىم عن طريق المحاضر التي تحررىا في بسط الرقابة اإلدارية في مجال العمران بشكل

استباقي كما أنيا تكرس الرقابة البعدية التي كانت مقتصرة عمى شيادة المطابقة فقط في ظل القانون
 ، 29/90إذ أن اليدف من مختمف القرارات الصادرة في مجال البناء و التعمير ىو المحافظة عمى
المصمحة العامة العمرانية التي أشارت إلييا المادة األولى من القانون  29-90المتعمقة بالتييئة و التعمير

54

رابعا  :اإلجراءات التي جاء بها القانون  05/04المؤرخ في  08-14المعدل و المتمم لقانون التهيئة
و التعمير
من جديد تدخل ىذا القانون لتعديل أحكام قانون التييئة و التعمير الواردة فييا أدوات التييئة و التعمير

55

،و لعمى من أىم التعديالت التي جاء بيا ىذا القانون من حيث اإلجراءات الكفيمة بالحد من البناء

الفوضوي ،نجد :

 -أن ىذا القانون قد ألغى تمك األحكام التي جاء بيا المرسوم  07/94و تم إدراج مضمونيا بعد

تعديمو بما يتالءم و المستجدات في مواد التعديل الجديد لقانون التييئة و التعمير ،فقد شددت

المادة  76من القانون  05/04عمى منع الشروع في أي أشغال بناء بدون رخصة أو بدون احترام
المخططات البيانية التي سمحت بالحصول عمى رخصة البناء .

 -أما في مجال المراقبة و معاينة المخالفات المرتبطة بالقانون الجديد فقد أصبغ التعديل الجديد

صفة الضبطية القضائية عمى أعوان البمدية المكمفين بالتعمير في المادة  76مكرر منو و أتاح

لألعوان المؤىمين بتقصي المخالفات أن يستعينوا بالقوة العمومية إذا اعترض سبيل تنفيذ مياميم
أي طارئ ،و أكد ىذا أيضا المرسوم  55/06المؤرخ في  2006/01/30سابق الذكر.

 الشيء الجديد في التعديل كذلك انو حدد بدقة في المادة  76مكرر  3منو كيفية معاينةالمخالفات المرتكبة و ما يجب أن يتضمنو المحضر بدقة و توقيعو من طرف العون المؤىل لذلك

قانونا و الشخص المخالف و يكون ىذا المحضر صحيحا إلى أن يثبت العكس حتى إذا رفض

المخالف توقيعو

56

بموجب تحقيق قضائي.
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 و لتفادي كافة الثغرات القانونية السابقة ،فقد تم النص صراحة عمى ىدم كل بناء يتم تشييده أوالشروع في بناءه بدون رخصة ،و يتم اليدم في ىذه الحاالت دون حاجة لمجوء إلى القضاء ،و
حتى إذا رفعت الدعوى فإنيا ال تؤثر عمى سير عممية اليدم و ال توقف قرار اليدم الذي يصدر

عن رئيس المجمس الشعبي البمدي أو الوالي حسب الحالة وفقا ألحكام المادة  76مكرر  4من

القانون . 05/04

 و قد ميز التعديل األخير بين اإلجراءات المتبعة في حال البناء بدون رخصة أين يتم اليدممباشرة من طرف اإلدارة دون حاجة لمجوء إلى القضاء ،وحال عدم مطابقة البناء المنجز برخصة

البناء أين يتوجب إتباع بعض اإلجراءات.

و ىكذا يالحظ أن القانون  05/04قد جاء بإجراءات صارمة لتغطية جميع الثغرات التي كانت تستغل

في تشييد بنايات مخالفة لقواعد التعمير ،وقد حاول ىذا التعديل تكريس آليات أكثر فعالية و تدعيم الرقابة
البعدية من أجل تفادي سياسة األمر الواقع ،وىي مجمميا إجراءات جريئة وايجابية ،و يبقى أن ننتظر
فعاليتيا في ميدان التطبيق  ،ذلك أن الميدان التطبيقي ىو المحك الحقيقي لنجاعة أي إجراء جديد .57

و ال يفوتنا أن نسجل في ىذا السياق صدور القانون  06/06المؤرخ في 2006 /02/20

58

المتضمن القانون التوجييي لممدينة الذي جاء لضبط قواعد إنشاء مدن جديدة ،حيث تم إنشاء ىيئات
خاصة مثل المرصد الوطني لممدينة الذي يتولى إعداد تقارير استشارية و توجييية لتطوير المدينة ،عمى

أن تشكل ىيئات خاصة في كل مدينة جديدة تتولى التحكم في النسق العمراني العام لممدينة .

و رغم أن ىذا النص األخير لم يأت بصفة خاصة لمقضاء عمى البناء الفوضوي إال انو يحمل في

طياتو ،توجييات تساعد عمى توحيد الجيود من اجل سد الطريق أمام ظاىرة البناء غير القانوني ،حيث

تنص المادة  06من ىذا القانون عمى أن سياسة المدينة تيدف إلى تقميص الفوارق بين األحياء وترقية
التماسك االجتماعي ،و تيدف في المجال الحضري و الثقافي حسب نص المادة  09منو ،إلى المحافظة

عمى األراضي الفالحية والمناطق الساحمية والمناطق المحمية ،في حين تؤكد المادة  17منو عمى وجوب
إشراك المواطنين في البرنامج المتعمقة بتسيير إطارىم المعيشي ،و تسير الدولة عمى توفير الشروط و
اآلليات الكفيمة باالشتراك الفعمي لممواطن في البرنامج واألنشطة المتعمقة بسياسة المدينة،من ىنا نالحظ

أن ىذا القانون قد جاء بعدة أفكار قد تساىم بطريقة أو بأخرى في تنظيم المدينة و الحد من البناء غير

القانوني .
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الخاتمة :
ال خالف أن المشرع الجزائري و كغيره من المشرعين  ،يسعى إلى العمل عمى القضاء عمى

البناءات الفوضوية  ،ووجود البناء غير الشرعي ميما كان سببو من الناحية القانونية و الواقعية  ،يضعف

القانون من جية  ،و من ناحية أخرى يشكك في سبيل وجوده  ،و لكن تحقيق ىذا المبدأ يفترض أسبابا
لموقاية تقوم عمى قطع األسباب و تحولو إلى أمر واقع من سياسة سكنية تيتم بتوفير الحاجة غمى

المساكن لذوي الدخل الضعيف إلى ضرورة تكريس دور اإلدارة في عممية الحماية الوقائية  ،و نممح ذلك
في سبيل مواجية ىذه اآلفة و الوقاية منيا ،الحظنا سعي المشرع الجزائري الدائم إليجاد الحمول و اآلليات

المناسبة و الكفيمة بذلك ،من أىم ىذه اآلليات التي ليا دور كبير وميم في وضع حد لمبناء الفوضوي
وعدم وجوده من األساس ،إذا ما قامت بدورىا كما ينبغي ،ىي اإلدارة عن طريق الرقابة السابقة و الالحقة

التي تفرضيا عمى عممية وحركة البناء ،واإلدارة ىنا نقصد بيا مجموعة األجيزة و األشخاص المؤىمين و
المخولين قانونا بفرض الرقابة و تطبيق قوانين العمران ،وعمى رأسيم خاصة رئيس المجمس الشعبي

البمدي،وشرطة العمران ،الضبطية القضائية إضافة إلى األعوان المؤىمين قانونا بالتقصي والتحري عن

مخالفات التعمير .

لكن ما خمصنا إليو ىو أن ىناك العديد من القوانين جاءت من أجل فرض احترام قواعد التعمير

وحماية النظام العام العمراني ،إال أن ىذه الظاىرة مستمرة و متزايدة ،ما يفسر ليس عدم نجاعة ىذه
القوانين وانما عدم تفعيميا خاصة من قبل الجيات اإلدارية المخولة بالدرجة األولى بذلك ،ما يستدعي
ضرورة إعادة النظر في ىذا الشأن  ،و ال يفوتنا في ذلك أن نعرض بعض االقتراحات عمى ضوء ما

عالجناه في ىذه الدراسة و التي تكون كما يمي :

 -1تفعيل دور اإلدارة الرقابية عن طريق مراسيم تنفيذية دقيقة تضبط ميام اإلدارة .
 -2تجسيد المبدأ القانوني لسمطة ضبط اإلدارة و عالقتيا بقوانين البناء و العمران
 -3فيما يتعمق بالرقابة العمرانية المنصوص عمييا في قانون التييئة و التعمير و المسندة إلى رئيس
المجمس الشعبي البمدي و األعوان المؤىمون يتعين النص عمى معاقبتيم في حالة التقاعس عنيا أو بثبوت

تورطيم طالما أن تطبيقيا يتعمق بأعمال النظام العام و فرض القوانين في نطاق البمدية التي يقوم رئيس
البمدية التي يقوم بيا رئيس البمدية بصفتو ممثال لمدولة و يخضع لمرقابة التسمسمية التي يمارسيا الوالي و

الوزير  ،تعزيز دور األجيزة اإلدارية المختمفة في عممية الرقابة  ،و أخص بالذكر ضرورة تزويدىا
بالوسائل المختمفة الالزمة و التكوين القانوني المناسب
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