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ملخص:
من خالل هذا املقال حاولت تسليط الضوء بإجياز على نطاق احلماية القانونية اليت
أوردها املشرع اجلزائري للعقار الغابي يف ظل القانون  21/48املؤرخ يف  21يونيو
 2848املتضمن النظام العام للغابات ،ولذلك لألهمية البالغة اليت يكتسيها هذا
املوضوع يف شتى اجملاالت ،باعتبار أن الغابة تعترب من مصادر الدخل القومي ملا متنحه
من ثروة حيوية هائلة كاخلشب والفلني وبعض الثمار ،ناهيك عن فوائدها االخرى وما
تلعبه من دور جد هام يف منع االجنراف والتصحر واملساهمة يف اجياد تنوع بيئي
وطبيعي ثري وغين مبختلف االشجار ومنح غاز االكسجني والتقليل من تلويث البيئة
ومحايتها وإعطاء نسق ومنظر مجالي مبناظرها اخلالبة.
فبدأت املقال مبحور متهيدي ومفاهيمي ،أبرزت فيه املقصود بالعقار بوجه عام ،ثم
املقصود بالغابة ،إىل أن وصلت إىل ربط املصطلحني وحتديد مفهوم العقار الغابي وفقا
للفقه والتشريع.
يف احملور الثاني وقفت على الباب الثاني من القانون  21/48والذي هو حتت عنوان
محاية الثروة الغابية ،أين أبرزت جمال هذه احلماية واليت حصرها املشرع يف :تعرية
األرض ،الرعي يف االمالك الغابية ،احلماية من احلرائق واالمراض ،البناء يف االمالك
الغابية أو بالقرب منها ،استخراج املواد ،استغالل االمالك الغابية.
فحاولت دراسة وحتليل هذه اجملاالت الستة  6طبقا ملا جاء به التشريع يف القانون
.21/48
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Abstract:
Through this article I attempted to shed light on the field of legal
protection given by the Algerian legislator of the property in the forest
under the law 84/12, dated June 17, 1984 containing the general
system of forests because of the great importance of this topic in
various areas, the forest is one of the national sources income to give
the wealth of vital enormous timber and cork and some fruit, not to
mention the benefits of the other and what role they are playing a very
important role in preventing erosion and desertification and contribute
to a variety of environmental and natural wealthy and rich with
various trees and granting of oxygen gas and reduce pollution of the
environment and protect it and give the layout and aesthetic view of
the picturesque scenery
The article began a preliminary and conceptual axis a, outlining the
intended real estate in general, then the forest meaning, until I got to
connect these two terms and define the concept of forest property ,
according to jurisprudence and legislation.
In the second axis I studied the second chapter of the law law 84/12,
which is: the protection of forest wealth, highlighted the area where
this protection and which restrict the legislator in: stripping the land,
grazing property in the forest, fire protection and diseases,
construction of property in forest or near, materials extraction,
exploitation of forest property.
I tried to study and analyze these 6 six areas, according to the
legislation came in the law 84/12

:مقدمة
 إذ يلعب،يعترب العقار الغابي من املصادر الطبيعية املتجددة يف أي بلد من البلدان
دورا هاما يف الرتكيب البيئي يف مجيع الدول بصفة عامة ويف البلدان القاحلة وذات
 وتشكل منتجات الغابات يف كثري من الدول مصدرا.الطبيعة الصحراوية بصفة خاصة
هاما من مصادر الدخل القومي ملا متنحه من ثروة حيوية هائلة كاخلشب والفلني
 ناهيك عن فوائدها االخرى ملا تلعبه من دور جد هام يف منع االجنراف،وبعض الثمار
والتصحر واملساهمة يف اجياد تنوع بيئي وطبيعي ثري وغين مبختلف االشجار ومنح غاز
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االكسجني والتقليل من تلويث البيئة ومحايتها وإعطاء نسق ومنظر مجالي مبناظرها
اخلالبة.
لذلك جند أن جل التشريعات خصصت للغابات الكثري من النصوص القانونية
والتنظيمية وامليكانيزمات املؤسساتية بغرض محايتها واالستثمار اجليد يف منشآتها
وثرواتها املتعددة واجلين الدؤوب لثمارها املختلفة ،سيما يف الدول اليت تشكل فيها
االوعية العقارية الغابية مساحة كبرية كما هو الشأن يف اجلزائر واليت يتعدى الوعاء
العقاري فيها أكثر  2.8مليون هكتار.
والعقار الغابي سواء يف اجلزائر أو يف غريها من الدول تالحقه كوارث واخطار
مجة ،جتعله مهددا بأكثر من ظاهرة ،فتعدي املواطنني يكاد يكون يوميا بنهب
ثروات الغابات والبناء فيها وتعريتها والرعي فيها بطرق عشوائية ،وكذلك زحف
الرمال والتصحر الذي بات يهددها تهديدا كبريا ،وكذلك احلرائق واالمراض.
لذلك جند ان املشرع اجلزائري تدخل مبوجب جمموعة من النصوص القانونية لوضع
حد هلذه التهديدات سواء الطبيعية منها أو املادية ،ولعل اهها على اإلطالق القانون
 21/48املؤرخ يف  21يونيو  2848املتضمن النظام العام للغابات املعدل واملتمم ،هذا
القانون بني جمال احلماية القانونية من األخطار اليت تهدد العقار الغابي وسبل الوقاية
منها ،واليت سنحاول الوقوف عندها حسبما جاء به هذا القانون.
ومنه ميكن طرح اإلشكالية اآلتية:
إىل أي مدى جنح املشرع اجلزائري يف حتديد نطاق احلماية القانونية للعقار الغابي
ويف ضبط السبل الكفيلة حبمايته؟
هذه اإلشكالية سنحاول اإلجابة عنها من خالل هذا املقال املوجز ،متناولني حبول
اهلل حمورين اثنني:
أوال :مفهوم العقار الغابي
ثانيا :جماالت محاية العقار الغابي املدرجة يف ظل القانون 21/48
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أوال  -مفهوم العقار الغابي
أوال  - 2-مفهوم العقار:
لقد عرف املشرع اجلزائري العقار يف املادة  646من القانون املدني بنصها على:
"كل شيء مستقر حبيزه وثابت فيه وال ميكن نقله دون تلف فهو عقار ،وكل ما عدا
ذلك من شيء فهو منقول".1
فمن خالل نص املادة اآلنف ذكرها فإن االشياء تنقسم إىل عقار ومنقول ،والعقار
بهذا الوصف هو كل ما ال ميكن نقله وحتريكه من مكانه دون تلف كاألراضي
والبنايات ...
ويقسم الفقه اإلسالمي كذلك االموال إىل عقار ومنقول ،ويرى املالكية أن العقار
هو ما له أصل ثابت حبيث ال ميكن نقله وحتويله من مكان إىل آخر مع إبقاء هيئته
وشكله ،فيشمل األرض واملباني.2
أوال  - 1-مفهوم الغابة:
تعرف الغابة بانها وحدة حياتية متكاملة ،يوجد داخلها توازن طبيعي ،حتتوي على
أشجار وشجريات ونباتات على أرض وكثري من االحياء الدقيقة واحليوانات الربية.3
أما من الناحية القانونية والتشريعية فمفهوم الغابة خيتلف عن املفهوم السابق،
فبالنسبة للمشرع اجلزائري جنده يعرف الغابة طبقا لنص املادة  4من قانون الغابات
 21/48على أنها " :مجيع االراضي املغطاة بأنواع غابية على شكل جتمعات غابية يف
حالة عادية" ،4وكذلك املادة  8اليت تنص على " :يقصد بالتجمعات الغابية يف حالة
عادية كل جتمع جيتوي على:

 222 -شجرة يف اهلكتار الواحد يف حالة نضج يف املناطق اجلافة وشبه اجلافة

  622شجرة يف اهلكتار الواحد يف حالة نضج يف املناطق الرطبة وشبه الرطبة" .5

أوال  - 3-مفهوم العقار الغابي:
بعد إعطاء مفهوم للعقار وكذلك مفهوما للغابة ،جيدر بنا إعطاء مفهوم للعقار
الغابي ،إذ بالرجوع إىل قانون التوجيه العقاري  12/82املؤرخ يف  2882/22/24سيما
نص املادة  26منه جنده عرف العقار الغابي بأنه" كل أرض تغطيها غابة يف شكل
نباتات تفوق كثافتها  622شجرة يف اهلكتار يف املنطقة الرطبة وشبه الرطبة و222
جملة الباحث للدراسات األكادميية ـــــــــــــــ العدد السادس– جوان 1122
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شجرة يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة على أن متد مساحتها الكلية ما يفوق 22
هكتارات متصلة".6
فاملشرع اجلزائري اعتمد على عدة معايري لتحديد املقصود بالغابة وهي املوقع
اجلغرايف واملناخي والعدد وكذلك االمتداد أي املساحة.7
هناك أيضا األراضي ذات الوجهة الغابية واليت يقصد بها كل أرض تغطيها نباتات
طبيعية متنوعة يف قامتها وكثافتها وتتفرع عن تدهور الغابات بسبب قطع االشجار أو
احلرائق أو الرعي ،وتشمل أراضي االحراش واخلمائل.8
أما عن تصنيف العقار الغابي من حيث امللكية ،فإنه بالرجوع إىل نص املادة  21من
الدستور ،9فإن الغابات تدخل ضمن امللكية العامة التابعة للدولة ،يف حني نص قانون
االمالك الوطنية  62/82املؤرخ يف  2882/21/22على انها جزء من األمالك الوطنية
العمومية الطبيعية التابعة للدولة.10
ثانيا :جماالت محاية العقار الغابي املدرجة يف ظل القانون 21/48
سبق وأن قلنا ان االهمية القصوى للعقار الغابي يف شتى جماالت احلياة جعلت
املشرع اجلزائري يعنيه حبماية خاصة ضمن القانون  ،21/48إذ جعل جماالت احلماية
تتمثل يف تعرية الغابات والرعي فيها وكذلك البناء فيها أو بالقرب منها واستغالهلا مبا
ال يتماشى وطبيعتها وكذلك استخراج املواد منها ،باإلضافة إىل احلرائق واالمراض،
وهذا ما سنتناوله تباعا يف النقاط اآلتية:
ثانيا  - 2-تعرية االراض:
إن تعرية الغابات ظاهرة خطرية عملت على تدمري األوساط الطبيعية والبيئية ،فقطع
االشجار وإتالفها بغية احلصول على احلطب والفحم للصناعة والبناء والتدفئة جعل
الغابات تتالشى وتندثر شيئا فشيئا.11
وهذا النوع من التعدي يشمل أي فعل سواء تعلق بقطع االشجار أو إتالف الثروة
الغابية واالستحواذ عليها بأي صفة كانت وبغض النظر عن املرتكب.12
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وبالرجوع إىل نص املادتني  21و 24من قانون الغابات فإن التعرية هي كل فعل
ينقص من مساحة الثروة الغابية ويشكل ذلك عائقا على تنميتها وتهيئتها.
لكن يستثنى من التعرية تلك اليت تكون بناء على رخصة مسبقة من اإلدارة ،وهذا
تضمنته املادة  24من نفس القانون بنصها على" ال جيوز القيام بتعرية االراضي دون
رخصة مسبقة من الوزير املكلف بالغابات بعد اخذ رأي اجلماعات احمللية"
وحتى قطع األشجار بعد استصدار الرخصة ال بد أن يكون وفق طرق حديثة ،إما
بالطريقة امليكانيكية مبعنى استعمال وحدات قطع ميكانيكية صغرية ميكنها ان
متر بني االشجار القائمة يف املناطق شبه املنبسطة وقليلة االحندار ،أو بطريق القطع
اليدوية باستعمال منشار كهربائي وذلك يف األماكن اليت يصعب الوصول إليها.13
ولقد جرم املشرع اجلزائري تعرية االراضي الغابية مبوجب قانون الغابات وكذلك
مبوجب قانون العقوبات ،فتنص املادة  18من قانون الغابات على " :يعاقب بغرامة مالية
من  2222إىل  6222دج كل من يقوم بتعرية األراضي بدون رخصة".
ومبوجب قانون العقوبات الصادر مبوجب االمر  226/66املؤرخ يف 2866/21/24
املعدل واملتمم وضعت نصوص جترمييه أخرى تعاقب املعتدين على الغابات بالتعرية،
وكيفت األفعال على حسب خطورتها.
فبالنسبة للمخالفات جند نص املادة  888فقرة 2واليت تعاقب على اقتالع أو ختريب
أو قطع قشرة شجرة إلهالكها مع علمه أنها مملوكة للغري.
اما بالنسبة للجنايات فقد يصل املساس بالغابات إىل حد جعل العقوبة تتمثل يف
اإلعدام كما نصت على ذلك املادة  686من نفس القانون يف حالة إضرام النار فيها،14
وهذا سنتناوله الحقا بالتفصيل عند الكالم على حرائق الغابات.
ثانيا  - 1-الرعي يف األراضي الغابية:
إن احلفاظ على العقار الغابي واإلستغالل األمثل ملوارده ،يقتضي وضع جمموعة من
القواعد اليت حتميه وترشد استعماله واستغالله ومنع بعض التصرفات الضارة به مثل
رعي املاشية بشكل عشوائي ومضر بالغابة ،15ولعل تراجع كميات االمطار أدى إىل
احنسار املراعي الطبيعية وشحها ما دفع باألشخاص إىل اللجوء إىل الغابات ،خصوصا
أن النظرة السائدة يف اجملتمع الريفي ترى أن الرعي يف الغابات حق أصيل هلم ومرتع
جماني ملواشيهم.
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ولعل ذلك يرجع إىل أن اجملتمعات الريفية واليت توجد داخل املناطق الغابية والرعوية
أو على مقربة منها هي يف طبيعتها جزء من أنظمة بيئية زراعية غابية رعوية
 ،Agrosylvopastoralوغالبا ما تشكل املنتوجات الغابية الغذاء األهم للسكان
ولتأمني حاجاتهم الغذائية.17
فالرعي يف الغابات يعترب مسموحا به يف جمال ضيق وخيضع لنظام صارم حتدد فيه
احلمولة املناسبة ويتقيد فيه الرعاة جبملة من الشروط تضمن احملافظة على تلك
الغابات وعدم اإلضرار بها ،وإال يتعني إبعادهم وإغالقها يف وجه الرعي.
واملشرع اجلزائري حذا حذو اغلب التشريعات يف ذلك ،إذ نص يف قانون الغابات يف
مادته  16على أن تنظيم املرعى يف األمالك الغابية والوطنية يتم عن طريق التنظيم،
ومينع يف:
 الغابات حديثة العهد املناطق اليت تعرضت للحرائق التجديدات الطبيعية املساحات احملمية.كذلك فاملشرع جرم الرعي وجلب احليوانات إىل االراضي الغابية ،إذ مبوجب نص
املادة  42من قانون الغابات فإنه " :يعاقب مالكوا احليوانات اليت توجد خمالفة للقانون
داخل االمالك الغابية الوطنية ،بغرامة قدرها  222دج عن كل حيوان صويف
أو عجل و"...
وبالرجوع إىل املرسوم  41/22املؤرخ يف  22أفريل  1222املتضمن حتديد شروط
وكيفيات الرتخيص باإلستغالل يف إطار احكام القانون  21/48جنده يسمح يف
حاالت منظمة بعد الرتخيص برتبية احليوانات الصغرية كرتبية النحل والدواجن
واألرانب وكل تربية صيديه أخرى.18
جتدر اإلشارة هنا إىل أن الرعي الفوضوي والعشوائي قد اعتربه املشرع اجلزائري
جنحة يعاقب عليها القانون ،فنجده نص يف املادة  826من قانون العقوبات على أنه" :
يعاقب باحلبس من سنة إىل سنتني ومن  222إىل  2222دج كل من اطلق مواشي من
أي نوع كانت يف أرض مملوك للغري وعلى االخص املشاتل والكروم ومزارع
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الصفصاف والكبار والزيتون والتوت والرمان والربتقال وغريها من األشجار املماثلة أو
يف املزارع ومشاتل االشجار أو غريها املهيئة بعمل اإلنسان".
فهنا جند املشرع اجلزائري مل خيص الغابات بالذكر بل ذكر جمموعة من
األشجار املثمرة وهذا فراغ قانوني وقع فيه املشرع اجلزائري يف قانون العقوبات لوال
تداركه يف قانون الغابات ،وال مانع من إسقاط نص هذه املادة على الغابات مادامت
حتتوي أشجارا مثمرة وملكيتها تعود للدولة.19
ثانيا  - 3-البناء يف االمالك الغابية أو بالقرب منها:
إن قلة األوعية العقارية املخصصة للبناء واملندجمة ضمن احمليط العمراني من جهة،
وتفاقم مشكل السكن من جهة اخرى ،جعل الكثري من املواطنني يبحثون عن البديل
هلم من أجل بناء مساكن هلم ولو كان ذلك على حساب اوعية عقارية غري خمصصة
لذاك.
فكان اللجوء أوال إىل حتويل وجهة األراضي الفالحية والبناء فوقها ،ثم بعد ذلك
تطور التعدي على العقارات إىل اخطر من ذلك ،وهو حتويل وجهة الغابات وذلك
باإلستيالء على أجزاء منها والبناء فوقها.
واملشرع اجلزائري يف ظل القانون  21/48حظر إنشاء أو تشييد أي نوع من األبنية
واهلياكل يف العقارات الغابية مهما كان الغرض منها ،وكذلك حظر إنشاء املخازن
واملراكم لتجارة اخلشب وكذلك إنشاء االفران واملصانع اخلاصة بالقرميد ،وذلك
للخطر الذي تشكله كمصدر للحرائق كما نصت عليه املادة  11و 14من القانون
.21/48

20

فالبناء فوق االراض الغابية يعترب من قبيل التعدي على امللكية العقارية التابعة للغري،
سواء كان ذلك بالبناء فيها أو اإلقامة فيها دون ترخيص ،وهنا ميكن ان يكيف
الفعل على اساس جنحة التعدي على امللكية العقارية طبقا للمادة  21646من قانون
العقوبات ،وعليه ميكن لوزارة الفالحة أو من ميثلها كمحافظة الغابات رفع شكوى
بهذا اجلرم امام احملاكم اجلزائية.22

جملة الباحث للدراسات األكادميية ـــــــــــــــ العدد السادس– جوان 1122

269

أ/وليد ثابيت

نطاق احلماية القانونية للعقار الغابي يف ظل القانون 21/48

إال ان املشرع أجاز القيام ببعض أنواع البناء يف األمالك الغابية بعد استصدار
ترخيص من الوزارة املكلفة بالغابات ،حيث تنص املادة  62من نفس قانون الغابات
على :يتم البناء واألشغال يف االمالك الغابية الوطنية بعد ترخيص من الوزارة املكلفة
بالغابات وطبقا للتنظيم اجلاري العمل به".
جيدر التنويه هنا إىل ان املشرع اجلزائري ورغم مساعيه احلثيثة من أجل تسوية
البناءات غري املطابقة وتسويتها ،استثنى كل البنيات املشيدة فوق االراض الغابية أو
ذات الوجهة الغابية ،وذلك خلطورة هذه األفعال وآثارها السلبية جدا على البيئة
واحمليط ،إذ تنص املادة  26من القانون  22/24املؤرخ يف  1224/24/26على :ال
تكون قابلة لتحقيق املطابقة البنايات اآلتية:
...البنايات املشيدة على االراضي الغابية أو ذات الوجهة الغابية. "...
23

ثانيا  - 8-احلماية من احلرائق
إن خطر تعرض العقارات الغابية للحرائق يعترب من أكرب التهديدات اليت تطاهلا على
اإلطالق ،فكثري من الدول تعاني من هذا اهلاجس واخلطر الكبري الذي يهدد
مساحات شاسعة وكذلك سالمة األشخاص والقرى القريبة منها ،ويذهب ضحيته
كل عام مئات األشخاص وآالف اهلكتارات.24
وحرائق الغابات عادة ما يكون السبب فيها هو العامل البشري سواء بأفعال عمدية
أو غري عمدية مردها إىل الرعونة وعدم االحتياط ،يف حني يشكل العامل الطبيعي
نسبة قليلة جدا ،ويكون سببه الربق يف اغلب األحيان.25
املشرع اجلزائري ومبوجب قانون الغابات يف املواد من  28إىل 12تكلم عن احلرائق
اليت قد تطال الغابات وسبل محايتها ،فحظر بعض االفعال اليت قد تسبب حرائقا
للغابات كالتمريد وإشعال النريان ،وكذلك رمي الردوم وتفريغ االوساخ ووضع أي
شيء من شأنه إشعال النريان.
وكذلك جند بعض النصوص التجرميية من جنح وخمالفات مبوجب قانون الغابات،
كما هو احلال يف نص املادة  46من القانون  21/48واليت تعاقب بغرامة من 2222
إىل  22222دج كل من قام بإشعال النار ،ويعاقب كذلك كل شخص مسخر يرفض
تقديم املساعدة يف إمخاد النريان كما نصت عليه املادة  48من نفس القانون.
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أما مبوجب قانون العقوبات فاملشرع ذهب ألبعد من هذا حني جرم بعض االفعال
واعتربها من قبيل اجلنايات اليت يعاقب عليها باإلعدام ،كما نصت عليه املادة 686
من قانون العقوبات على انه يعاقب بالسجن من  22إىل  12سنة كل من وضع النار
عمدا يف االموال اآلتية إذا مل تكن مملوكة له ... :غابات أو حقول مزروعة ،...ويف
نفس املادة مكرر تكون العقوبة باإلعدام إذا كانت االموال مملوكة للدولة.26
ثانيا  – 5-اإلستغالل داخل األمالك الوطنية الغابية
يقصد باستغالل الغابات مجلة العمليات وأعمال القطع ومحل اخلشب إىل املخازن
الظرفية أو القارة أو إىل املعمل 27واالنتفاع ببعض املنتجات اليت متنحها الغابة للسكان
الذين يعيشون فيها أو بالقرب منها .
و اإلستغالل قد يكون مباشرا مثل زرع األرض وجين مثارها والصيد والقنص ،وقد
يكون استغالال غري مباشر عن طريق جعل الغري جيين الثمار ويدقع مقابل ذلك
للمالك.28
واملشرع اجلزائري نظم استغالل العقار الغابي مبوجب املواد  66 ،62 ،68من
قانون الغابات ،فجعل استغالل الغابات بالنسبة للسكان الذين يعيشون فيها أو بالقرب
منها ،ومكن هلم استخدام الغابة وبعض منتجاتها وفقا ملا حيتاجون .29وهنا املشرع
عرف االستغالل وربطه باملعيار املكاني وهم سكان الغابات أو اجملاورين هلا ،ثم
ذكر جمال اإلستغالل فحصره يف بعض املنتجات اليت حيتاجها األشخاص لتحسني
ظروف معيشتهم ،30وذلك طبقا لنص املادة  62من قانون الغابات املعدلة باملادة  22من
القانون  3112/82املؤرخ يف  2882/21/21واليت تنص على " :ترتب أنواع اإلستغالل
املرخص بها على عدة أصناف منها على اخلصوص:

 املنشئات األساسية لألمالك الغابية الوطنية منتوجات الغابة -املرعى

 -بعض النشاطات االخرى امللحقة واملرتبطة بالغابة وحميطها املباشر

 تثمني أراضي جرداء أو ذات طبيعة سبخية عن طريق تطوير االنشطة غرياملورثة املعلن عن أوليتها يف املخطط الوطين.32
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ثانيا  - 6-استخراج املواد
إن استخراج أو رفع املواد من املقالع أو املرامل قصد استعماهلا يف األشغال العمومية
واالستغالل املنجمي يف االمالك الغابية البد أن خيضع إىل ترخيص من الوزارة املكلفة
بالغابات 33كما نصت عليه املادة  66من قانون الغابات.
خاصة مادامت األمالك الغابية مصنفة ضمن األمالك الوطنية العمومية واليت ال
ميكن التصرف يف ثرواتها وتوقيع حقوق امتالكية عليها كما نص على ذلك القانون
املدني وقانون االمالك الوطنية.34
خامتة
ال تعين محاية العقار الغابي وضعه يف متحف حتت حراسة مشددة ،بل جيب ان
تتكيف احلماية من الوظيفة اإلجتماعية اليت يلعبها ،فالبد من خلق توازن بني ضرورة
محاية هذه الثروة من جتاوزات األشخاص واهليئات وبني مراعاة حاجة البشر له ولثرواته
خاصة الولئك الذين يعيشون فيه أو بالقرب منها.
واملشرع اجلزائري ورغم تأخر قانون الغابات من حيث تاريخ صدوره  -إذ عاشت
اجلزائر فراغا قانونيا منذ اإلستقالل إىل غاية سنة  - 2848إال انه ومبجرد صدوره
مت ملء الفراغ وجاءت نصوص القانون لتنظيم هذه الثروة ووضع حد لالعتداءات
املتكررة اليت كانت تطاهلا.
فقانون الغابات  21/48نظم مبا فيه الكفاية العقار الغابي بتحديد نطاق تطبيق
هذا القانون وحتديد االمالك الغابية وتهيئة الغابات وتصنيفها وتسيريها واستغالهلا
والنص على بعض النصوص التجرميية لبعض األفعال اخلطرية اليت يلحقها األشخاص
بالغابات ،وكذلك افرد بابا خاص تطرق فيها إىل آليات محاية العقار الغابي واليت
كانت موضوع هذا املقال واليت حصرها يف:
تعرية األرض ،الرعي يف االمالك الغابية ،احلماية من احلرائق واالمراض ،البناء يف
االمالك الغابية أو بالقرب منها ،استخراج املواد ،استغالل االمالك الغابية.
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اهلوامش:
 1نص املادة  646من القانون املدني اجلزائري الصادر مبوجب االمر  24/12املؤرخ يف  16سبتمرب
 2812املتضمن القانون املدني املعدل واملتمم.
 2عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط يف شرح القانون املدني اجلديد ،حق امللكية ،اجلزء  ،4بريوت،
 ،1222ص .22
 3الغابات العامة ،علي حمي حسن التالل ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،هيئة املعاهد الفنية،
العراق ،2848 ،ص.22
 4املادة  4من القانون  21/48املؤرخ يف  21يونيو  2848املتضمن النظام العام للغابات ،اجلريدة
الرمسية عدد  16لسنة .2848
 5أنظر املادة  8من القانون .21/48
 6املادة  26من القانون  12/82املؤرخ يف  2882/21/24املتضمن التوجيه العقاري ،اجلريدة الرمسية
 88لسنة .2882
 7نصر الدين هنوني ،الوسائل القانونية واملؤسساتية حلماية الغابات يف اجلزائر ،مطبوعات الديوان
الوطين لألشغال الرتبوية ،1222 ،ص.12
 8موسى بودهان ،النظام القنوني لألمالك الغابية يف اجلزائر ،شركة دار األمة للطباعة والنشر،
اجلزائر ،1221 ،ص.12
 9دستور اجلزائر  2886املؤرخ يف  ،2886/21/24جريدة رمسية عدد .16
 10محدي باشا عمر وليلى زروقي ،املنازعات العقاري ،دار هومة ،الطبعة ،1226 ،1ص .211
 11حمفوظ ولد حممد يوب" ،الغابات ومحايتها يف التشريع املوريتاني" ،رسالة ماجيستري يف القانون
العقاري والزراعي ،كلية احلقوق ،جامعة البليدة ،السنة اجلامعية  ،1222/1222ص .28
 12محدي باش عمر وليلى زروقي ،املرجع السابق ،ص .214
 13عطا اهلل أمحد أبو حسن ،الغابات الطبيعية يف اململكة العربية السعودية ،إدارة البحث العلمي،
املركز الوطين السعودي للعلوم والتكنولوجيا ،الرياض ،ص.228
 14نصر الدين هنوني ،املرجع السابق ،ص.41 ،42
 15اهلادي مقداد ،قانون البيئة ،مطبعة النجاح اجلديدة ،الدار البيضاء ،1221 ،ص.286
 16حمفوظ ولد حممد يوب ،املرجع السابق ،ص.86
 17ميشال خزامي" ،أهمية مشاركة اجملتمعات الريفية يف التنمية املستدامة للمواد الرعوية والغابية"،
امللتقى القومي ملسؤولي تطوير دور اجملتمعات الريفية يف محاية املراعي والغابات ،بريوت ،أيام
 62 ،62 ،18أوت  ،1222ص.62
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 18نص املادة  1من املرسوم  41/22املؤرخ يف  22أفريل  1222املتضمن حتديد شروط وكيفيات
الرتخيص باالستغالل يف إطار احكام القانون .21/48
 19نصر الدين هنوني ،املرجع السابق ،ص .42
 20أنظر املادة  11من القانون  21/48املتضمن قانون الغابات املعدل واملتمم.
 21يشرتط كذلك لقيام هذا اجلرم نوافر العناصر األساسية املكونة للركن املادي ،واليت هي
اخللسة والتدليس ،أنظر يف ذلك :فاضل مخار ،اجلرائم الواقعة على العقار ،دار هومة ،ص.16
 22محدي باشا عمر وليلى زروقي ،املرجع السابق ،ص .218
 23أنظر املادة  26من القانون  24/22املؤرخ يف  26أوت  1224املتضمن تسوية البنايات ومطابقتها،
جريدة رمسية عدد 88لسنة .1224
 24غسان الزعيب" ،حرائق الغابات انواعها واسبابها" ،اليوم العاملي الثالث ملكافحة التصحر ،عمان،
اخلميس  12جويلية  ،2886ص .46
 25مسؤل داوود ،األضرار الناجتة عن حرائق الغابات ،اجملموعة اهلندسية لألحباث البيئية،
 ،1222ص.2
 26نصر الدين هنوني ،املرجع السابق ،ص .41
 27عماد املالئكي ،االستغالل والتصرف يف الغابات ،مذكرة لنيل شهادة الدراسات املعمقة يف
القانون العقاري ،كلية العلوم القانونية ،جامعة املنار ،تونس 2884- ،2882 ،ص.8
 28عبد الرزاق السنهوري ،املرجع السابق.621 ،
 29أنظر املادة  68من القانون  21/48املتضمن قانون الغابات املعدل واملتمم.
 30نصر الدين هنوني ،املرجع السابق ،ص.68
 31أنظر القانون  12/82املؤرخ يف  2882/21/21املعدل لقانون الغابات  ،21/48جريدة رمسية عدد
 61لسنة .2882
 32جتدر اإلشارة هنا إىل ان املشرع ومبوجب القانون  02/19املؤرخ يف  9119/90/20قد ادخل
تعديل نص هذه املادة  53وذلك بإضافة الفقرتني األخرييتني.
 33نصر الدين هنوني ،املرجع السابق ،ص.66
 34أنظر نص املادة  648من القانون املدني ونص املادة  62من القانون  62/82املتضمن االمالك
الوطنية.
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