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امْ ُم ْؤ ِِ ِن َني *
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ٔآوَل وقبل لك يشء ٔآمحد هللا و ٔآشكر فضهل ٔآن وفقين َلٕمتام اجناز هذا امعمل .
كام ٔآتوجه بأٔمسى باارات امتقدير وامشكر إىل لك ِ علمين و ٔآعانين ِاداي ٔآو ِعنواي ِ ٔآجل
اموضول إىل هذ امغاية و ٔآخص ابَّلكر ا ٔلس تاذة املرشفة " ادلكتور دريدي وفاء" ،و ٔآيضا املرشف
امسابق عَل ا ٔلطروحة رمحة هللا عليه " ادلكتور مقطي عيل".
وامشكر ِوضول ٔآيضا إىل رئيسة جلنة امتكوي ادلكتورة "ِزايين فريدة" عَل اجلهود اميت بذلهتا
طيةل فرتة حتضي ا ٔلطروحة ،كام ٔآشكر مجيع ا ٔلساتذة ٔآبضاء جلنة امتكوي عَل هجودمه املاذوةل.
وامشكر اجلزيل ِوضول كذكل مجليع ا ٔلساتذة ٔآبضاء جلنة املناقشة اَّلي رشفوان بتكريس جزء ِ
وقهتم دلراسة هذا اماحث وقبول ِناقشة هذ ا ٔلطروحة.
كام ٔآتقدم ابمشكر وامتقدير ملك ِ سامه ِ قريب ٔآو ِ بعيد و مو بلكمة زادت
يف مهيت وبطايئ َلٕجناز هذا اماحث.
* إىل لك هؤَلء آٔقدم شكري *

هاجـــــــر عــــروج

"انلهم امحلد كل لٌل ينبغي جلالل وهجك ومؼظمي سلطاهك ػىل هؼمك ما ػلمت مهنا وما مل أػمل
محدا لثريا طيبا مباراك فيه ،وامصالة وامسالم ػىل س يد اخللق أمجؼني س يدان دمحم رسول هللا ػليه
أفضل امصالةوأزىك امتسلمي"

اإذا اكن الإهداء يؼرب ومو جبزء من اموفاء ،فالإهداء:
اإىل من أمحل إامسه بلك إافتخار ومن اكن ادلامع مؼزمييت ..أرجو من هللا أن ميد يف معره :وادلي امؼزيز.
اإىل من اكن دػاهئا رس جنايح ،اإىل من أحهبا لثريا وأسال هللا أن حيفظها وميد يف معرها :وادليت احلبيبة.
اإىل من اكن ادلامع املؼنوي يل زويج ورفيق دريب:رشف ادلين
اإىل ػائلته امكرمية اميت أصبحت ػائليت امثاهية
اإىل روح امغامية امؼزيزة وادلة زويج ثغمدها هللا برمحته امواسؼة
اإىل من هبم ألرب وػلهيم أغمتد ،ومن مل يبخلوا ػًل ابدلمع املادي واملؼنوي، ..اإخويت وأخوايت ومجيع أبناهئم
وإاىل لك صديقات ادلراسة وامؼمل .ولك من ساػدين من زميالت و زمالء امؼمل .
و اإىل لك من مد يل يد امؼون لإجناز هذا امبحث .
و أسأل هللا أن يوفقين اإىل ما حيبه و يرضاه.
أهدي هذا اجلهد .
هاجـــــر عــــروج

ق ائم ة المختص رات

المختصرات باللغة العربية :
 ج ج د ش :الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
 ج ر :الجريدة الرسمية .
 د د ن :دون دار نشر.
 د س ن :دون سنة نشر.
 د ب ن :دون بلد النشر.
 ط :الطبعة.
 ع :العدد.
 ص :الصفحة.
 ص ص :من الصفحة إلى الصفحة.
 ف :الفقرة.

Abréviations en français :
édit: Edition.
Op.cit: Référence précitée.
P : Page.
N° : Numéro.
PP : de la page à la page.







مقدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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أوال -التعريــــــــف بمهضـــــهع الدراســــــة:
يعير اإلندان مشح وجػده عمى سصح السعسػرة في بيئة يدتسج مشيا قػتو وأسباب وجػده
ونسػه اإلجتساعي واألخبلقي والفكخي والسادي والخوحي ،ورغع ذلظ لع يعخ ىحه البيئة أي
إىتسام إال بعج الثػرة الرشاعية التي رتبت عجيج األضخار البيئية وأدت إلى تفاقع السذاكل
البيئية التي تجاوزت اإلشار السكاني والدماني.
وفي ضل ما شيجتـو الداحة العالسية مغ مدتججات ،ورغع حجاثة فكخة حساية البيئة إال
أنيا أصبحت مغ السدائل التي حطيت بإىتسام الجول السختمفة ،وذلظ إلرتباشيا بحق مغ
الحقػق األساسية لئلندان والستسثل في حق العير في بيئة سميسة ،والتي كفمتو معطع
دساتيخ العالع ،فقج شيجت ىحه الحساية إىتسام دولي مغ خبلل جسمة مغ اإلتفاقيات
والسؤتسخات الجولية.
ويعتبخ مؤتسخ األمع الستحجة لمبيئة البذخية السشعقج باستػكيػلع سشة  ،2791ومغ بعجه
مؤتسخ ريػ اإلنصبلقة األولى لتجديج حساية البيئة بذكل واضح حيث تع ربط فكخة البيئة بفكخة
أخخى ال يسكغ الفرل بيشيسا وىي التشسية السدتجامة ،وجاء ذلظ كخد شبيعي عغ التخػف
الشاجع عغ تجىػر البيئة الشاتج عغ األسمػب التقميجي لمتشسية ،الحي يقػم عمى فكخة التشامي
الدخيع لئلنتاج دون إعتبار لآلثار الدمبية التي يخمفيا ىحا التشامي عمى اإلندان وعمى البيئة.
فأصبحت بحلظ التشسية السدتجامة مصمبا أساسيا لتحقيق العجالة واإلنراف في تػزيع
مكاسب التشسية والثخوات بيغ األجيال الستعاقبة ،وتع القزاء عمى الفكخ القجيع القائع عمى أن
الشسػ اإل قترادي يؤدي حتسا إلى اإلضخار بالبيئة ،فسفيػم التشسية السدتجامة يؤدي إلى
ضسان التشسية اإلقترادية وفي نفذ الػقت تحقيق العجالة اإلجتساعية وحساية البيئة .
وقج وضعت الجدائخ مػضػع البيئة ضسغ أولػياتيا مغ خبلل محاولة وضع حج
لمسذاكل البيئية الستخاكسة أو التخفيف مشيا عمى األقل نط اخ لآلثار الجديسة التي تخمفيا ىحه
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السذاكل عمى جسيع األصعجة وخاصة الرعيج اإلقترادي ،فأصجرت عجيج الشرػص
القانػنية لتػفيخ ىحه الحساية البيئية ،كسا قامت بتػسيع الييئات القائسة بسحاولة حل السذاكل
البيئية ،فإضافة لمييئات السخكدية ،تع تػسيع نصاق الحساية إلى الييئات السحمية .
ومغ ىشا فالجساعات اإلقميسية تعتبخ إمتجادا لئلدارة السخكدية وتسثميا في جسيع األعسال
عمى السدتػى السحمي ،وتتسثل ىحه الجساعات في البمجية والػالية إستشادا لشز الجستػر
الجدائخي ،فيي مسثمة لمجولة في نطام الحكع السحمي ،كػنيا تداىع في إنعاش الحالة
اإلقترادية واإلجتساعية نط اخ لجورىا اليام في إخترار السدافة وردم الفجػة القائسة بيغ
السػاشغ ومخاكد إتخاذ القخار ،فتكػن السجالذ السحمية قخيبة مغ ىحا السػاشغ وعمى أىبة
اإلستعجاد لئلستجابة لحاجاتو ومصالبو مغ جية ،وإتاحة الفخصة لسذاركتو في صشع وإتخاذ
الق اخرات التي تتعمق بذأنو الحاتي السحمي مغ جية أخخى ،كل ىحه األسباب مكشت الجساعات
اإلقميسية مغ مسارسة صبلحيات متعجدة لتحقيق تمظ األىجاف.
وبسا أن مدألة حساية البيئة مغ أىع القزايا عمى السدتػى السحمي ،جعمت السذخع
يسشح عجيج الربلحيات التي تسكغ الجساعات اإلقميسية مغ إتخاذ الق اخرات البلزمة والفػرية
في السدائل الستعمقة بالبيئة في إشار تجديج مبجا البلمخكدية اإلدارية ،كسا تع وضع مشطػمة
قانػنية مغ أجل تجديج دور الجساعات اإلقميسية في الحساية البيئية ،بيغ السذخع مغ خبلليا
اآلليات الػقائية والعبل جية التي يسكغ ليحه الجساعات التدود بيا لكفالة حساية البيئة
والسحافطة عمييا عمى السدتػى السحمي.
ومغ أجل ذلظ تع إختيار ىحا السػضػع ليكػن مجاال لمبحث في ىحه األشخوحة
السػسػمة ب " :دور الجماعات اإلقليمية في حماية البيئة "
أهميــــــة الدراســــــة:
ثانياّ -
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مغ خبلل ما سبق ذكخه تتجمى األىسية البالغة لسػضػع دور الجساعات اإلقميسية في
حساية البيئة في التذخيع الجدائخي ،والتي يسكغ التسييد فييا بيغ أىسيتيغ إحجاىسا عمسية
واألخخى عسمية .
األهمية العلمية  :األىسية العمسية ليحا السػضػع تشبع مغ أىسية البيئة في حج ذاتيا

ّ
مغ جية والربلحيات السخػلة لمجساعات اإلقميسية في حسايتيا مغ جية أخخى.
فسػضػع الحساية البيئية بذكل عام يعتبخ مغ السػاضيع األكثخ إثارة وجحبا لمباحثيغ في
جسيع التخررات السيسا القانػنية ،كسا أنو يعكذ األىسية التي تتستع بيا الجساعات
اإلقميسية في الجدائخ ويبخر وجػدىا ،إذ أن السػضػع يدمط الزػء عمى مػضػعيغ ميسيغ
ىسا مػضػع الجساعات اإلقميسية ومػضػع البيئة ،ىحه األخيخة التي أصبحت الذغل الذاغل
لجل دول العالع ،كسا يعسل البحث عمى تبيان العبلقة بيشيسا.
وتكسغ أىسية الجراسة في أنيا تحاول تحميل الجور والربلحيات السخػلة لمجساعات
اإلقميسية في إشار الحفاظ عمى البيئة وحسايتيا ،مغ خبلل قخاءة وتحميل الشرػص القانػنية
التي وضعيا السذخع في ىحا اإلشار واألساليب القانػنية التي وضعيا تحت ترخف ىحه
الييئات ألجل حساية البيئة ،أيزا تتجدج ىحه األىسية في تػفيخ دراسات قانػنية في مجال
الحساية البيئية خاصة لمباحثيغ ،وأيزا زيادة اإلستيعاب لسختمف الشرػص البيئية لسػضفي
اإلدارات السحمية.
 األهمية العملية :تتجدج األىسية العسمية ليحا السػضػع مغ خبلل اإلىتسام الستدايج
بالبيئة عمى السدتػى العالسي مغ شخف الحكػمات والسشطسات الجولية ذات الرمة وكحا مغ
شخف اإلعبلم والجسعيات وخاصة بعج الكػارث واألزمات البيئة التي بخزت في العقػد األخيخة
وضيػر عجيج السذاكل البيئية التي تجاوزت اإلشار الجغخافي وأصبحت عابخة لمقارات ،مسا
يدتػجب التكفل بيا ووضع حج ليا ،ومغ أجل إيجاد حل لحلظ البج مغ تزافخ الجيػد داخل
الجولة الػاحجة عمى جسيع األصعجة.
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فالجساعات اإلقميسية ىي األقخب لمسػاشغ واألدرى بإنذغاالتو واألقجر عمى تمبيتيا
والػفاء بيا خاصة اإلنذغاالت البيئية ،فالبيئة تعتبخ نذاط مبلزم لػجػد اإلدارة العسػمية
مخكدية أو محمية مغ جية ،ومطي اخ مغ مطاىخ وجػب تػفيخ الحساية ليحه البيئة مغ جية
أخخى.
وذلظ يعشي أـشو البج مغ إبخاز السعالع التي تختكد عمييا الدياسة البيئية في الجدائخ
خاصة عل السدتػى اإلقميسي وتبيان قجرة الجساعات اإلقميسية في أداء ىحا الجور والسداىسة
في الحساية البيئية كػنيا األقخب لمسػاشغ واألعمع بالسذاكل البيئية عمى إقميسيا ،وذلظ مغ
أجل الػصػل إلى مػاشغ الخمل السؤدية إلى كثخة السذاكل البيئية.
ثالثا -أسبـــــاب إختيــــار المهضــــــهع:
يخجع اختيار ىحا السػضػع إلى مجسػعة مغ األسباب تشقدع مابيغ أسباب مػضػعية
وأسباب شخرية (ذاتية).
 األسباب المهضهعية :تدتسج األسب ـاب السػضػعيـ ـة مغ أىسية السػض ـ ـ ـػع ومدايختو
لمتصػرات التي تعيذيا معطع الجول ،وذلظ بإعتباره مػضػعا مغ مػاضيع الداعة ،التي
تدعى كل الجول إلى إيجاد حمػل لو سػاء عمى السدتػى السحمي -وىػ مػضػع دراستشا،-
أو عمى السدتػى اإلقميسي والجولي.
ومن أىع الجوافع السػضػعية إلختيار ىحا السػضػع ،إبخاز أىسية البمجية والػالية في
حساية البيئية ومعخفة الرعػبات والعخاقيل التي تػاجو ىحه الييئات في ىحا السجال ،والتي
يسكغ أن تؤدي إلى فذميا في ىحه السيسة ،وذلظ نط اخ لؤلىسية البالغة التي تحطى بيا
ىاتان الييئتان في ىحا السجال بالتحجيج .وبالتالي الػصػل إلى تقييﻢ مجى نجاعتيا في تشفيح
السياسة البيئية عمى الصعيج السحمي مﻦ خبلل قياس مجى تػفيخ الجساعات اإلقميسية
لمحساية البيئية وقجرتيا عمى معالجة السذاكل البيئية الﺮاىنة وفﻖ القػانيغ السارية مغ
عجمو.
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 األسباب الذخرية :تتسثل األسبـاب الذخري ـ ـ ـة في السيػل والخغبة الذخري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
لجراسة مػضػع البيئة بذكل عام ،وربصو بالجساعات اإلقميسية كػنيا تتعمق بتخرز
الجراسة ،كسا تشبع ىحه الخغبة مغ الػاقع السعاش ،إذ ما يبلحع بذكل يػمي مغ مطاىخ
سمبية كالشفايات السشدلية ونفايات السرانع وغيخىا،...التي أدت إلى تمػث السجن وضيػر
أمخاض ناتجة عغ ىحا التمػث ،وىحا يدتمدم محاولة البحث عغ الجور والربلحيات
السخػلة لمػالية والبمجية في ىحا السجال كػنيا السبلذ األول واألقخب ألي شخز ،إذ ال
يسكغ إعجاد دراسة قانػنية فعالة دون معخفة واقع تعامل اإلندان مع عشاصخ البيئة وما ىي
مكانتيا الحقيقية بالشدبة لو.
رابعا -أهــــداف الدراســــــة:
تتسثل أىجاف ىجه الجراسة فسايمي:
 بيان الجور الحي تقػم بو الجساعات اإلقميسية في مجال حساية البيئة والسحافطة عمييا
ومجى فعاليتو.
 تحجيج مفيػم البيئة وعبلقتيا بالتشسية السدتجامة ،وإبخاز مخاحل تصػر الحساية القانػنية
لمبيئة في الجدائخ.
 تػضيح السكانة الحقيقية التي تمعبيا البمجية والػالية في حساية البيئة وذلظ مغ خبلل
بيان كيفية تصػر ىحه الحساية في ضل قانػن الجساعات اإلقميسية والقػانيغ البيئية،
وإبخاز مختمف اآلليات واإلجخاءات التي تحػزىا ىحه الجساعات لمقيام بسيام السشاشة
بيا لمحفاظ عمى البيئة.
 الػصػل إلى إقتخاحات واقعية مغ شأنيا دعع جيػد الجساعات اإلقميسية واإلىتسام
أكثخ بسجال حساية البيئة مغ أجل تبشي سياسة واضحة في السدتقبل لمػصػل إلى
حساية بيئية حقيقية.
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خامدا -إشكاليـــــة المهضـــــــهع:
نط اخ لمسكانة التي تحطى بيا الحساية البيئية عمى السدتػييغ العالسي والجاخمي ،وضخورة
قيام جسيع الدمصات في الببلد بتػفيخ ىحه الحساية بسا فييا الجساعات اإلقميسية الستسثمة في
البمجية والػالية والشاشصة عمى السدتػى السحمي ،ما يدتمدم تقييع الجور الحي تؤديو ىحه
الجساعات في حساية البيئة .وعمى ىحا األساس تع بخوز إشكالية رئيدية لمبحث تع صياغتيا
عمى الذكل اآلتي:
ما مدى فعالية الدور الذي تقهم به الجماعات اإلقليمية من أجل ضمان حماية فعلية
وشاملة للبيئة المحلية في ظل المنعهمة التذريعية الجزائرية؟.
لئلجابة عمى اإلشكالية السصخوحة ،يتعيغ اإلجابة عمى التداؤالت الفخعية التالية:
* فيسا تتسثل صبلحيات الػالية والبمجية في مجال حساية البيئة؟
*ما ىي الييئات السداعجة لمجساعات اإلقميسية في مجال حساية البيئة ؟
* ما ىي اآلليات الػقائية التي تدبق حرػل أي ضخر بيئي ؟
* ما ىي الجداءات اإلدارية السخػلة لمجساعات اإلقميسية مغ أجل حساية البيئة والسحافطة
عمييا؟
سادسا -المنهــــج المدتخــــــدم:
تحتاج دراسة مػضػع دور الجساعات اإلقميسية في حساية البيئة في التذخيع الجدائخي
إلى التعسق في البحث وإتباع مشيجية سميسة في التعامل مع السعمػمات الستاحة ،ونط اخ
لتذعب السػضػع وكثخة عشاصخه ،كان مغ الزخوري إعتساد مقاربة مشيجية متعجدة تتخاوح
بيغ اإلستعانة بسشيج محجد أو العسل مغ خبلل أدوات مشيج آخخ وذلظ وفق ما يمي:
 تع إستخجام السشيج التحميمي ،لتحميل الشرػص القانػنية السشطسة لمجور الحي تقػم بوالجساعات اإلقميسية في مجال الحفاظ عمى البيئة ،ووضع تقييع ليا مغ حيث قجراتيا عمى
تػفيخ ىحه الحساية مغ عجمو ،مع بيان األساليب القانػنية التي تعتسجىا ىحه الجساعات ألجل
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فخض الحساية البيئية السصمػبة ،وصػال إلى إستخبلص مػقف السذخع الجدائخي مغ ىحا
السػضػع.
 كسا تع اإلستعانة بالسشيج الػصفي مغ أجل إبخاز السفاىيع ذات الرمة بسػضػع الجراسة،إذ البج مغ تحجيج جسيع السفاىيع ذات الرمة بالسػضػع كالتمػث ،التشسية السدتجامة ،الزبط
اإلداري البيئي،الجباية البيئية ،التخصيط البيئي ، ...والتي تداعج عمى فيع السػضػع برػرة
أفزل.
 وأيزا تع اإلعتساد عمى السشيج التاريخي ،حيث تع إستخجامو لجراسة التصػر التاريخيلمتشسية السدتجامة ،وكحا التصخق لمسخاحل السختمفة مغ حساية البيئة سػاء مغ خبلل الجساتيخ
الجدائخية الستعاقبة أو مغ خبلل قػانيغ البمجية والػالية ،وكحا مختمف القػانيغ التي تزسشت
أحكاما تخز حساية البيئة.
سابعا -الدراســــــــــات الدابقـــــــــــة:
عالجت العجيج مغ الجراسات مػضػع حساية البيئة بعزيا تشاوليا بذكل عام ،بيشسا اىتع
البعس اآلخخ بجراسة احج جػانبيا ،ومغ بيغ ىحه الجراسات :
* أشخوحة دكتػراه لمباحث "يحيى وناس" ،بعشػان "اآلليات القانػنية لحساية البيئة في
الجدائخ" ،والحي عالج السػضػع مغ ناحيتيغ ،ناحية الجانب الػقائي لحساية البيئة ضسغ
الباب األول والجانب الخدعي لحساية البيئة ضسغ الباب الثاني.
وإن كانت الجراستان تتذابيان في مػضػع الجراسة إال أن الباحث عالج السػضػع بذكل
مػسع ،إذ تصخق لجسيع اآلليات القانػنية لحساية البيئة مغ قبل الييئات السخكدية والبلمخكدية.
بيشسا تع تخريز مػضػع ىحه األشخوحة لربلحيات الجساعات اإلقميسية الستسثمة في
البمجية والػالية فقط دون غيخىا مغ الييئات اإلدارية األخخى مغ أجل حساية البيئة والػسائل
واآلليات التي تستمكيا في سبيل تحقيق ىحه الحساية.
* أشخوحة دكتػراه لمباحث "بن أحمد عبد المنعم" السػسػمة بـ" :الػسائل القانػنية اإلدارية
لحساية البيئة في الجدائخ"  ،الحي قام بتقديع دراستو إلى بابيغ تشاول في األول الػسائل
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القانػنية اإلدارية مغ شخاكة بيئية وإحتكار لمجولة(الزبط) ،أما الباب الثاني فخررو
لئلشار الييكمي ،ووصل إلى نتيجة مفادىا أن دراسة الػسائل القانػنية اإلدارية ،في الجدائخ
ال يسكغ أن تتع بسعدل عغ فيع حقيقة التصػر الحاصل في السفاىيع القانػنية ،السيسا في
إشار القانػن اإلداري ،بإعتساد السخونة في تصبيق قػاعجه تارة والتذجد أخخى ،مع ضخورة فتح
باب اإلجتياد العمسي ،فيسا تعمق بتأثيخ أفكار التشسية السدتجامة عمى اإلدارة بػجو عام وعمى
اإلدارة البيئية بػجو خاص ،ودون إىسال لزخورة اإلعتخاف بجور اإلندان وأثخه عمى البيئة
داخل اإلدارة ،لتحقيق السػازنة بعقبلنية بسا يحقق متصمبات الحساية ودعائع الشساء والخقي،
ويجدج بحق جسمة الػسائل القانػنية اإلدارية لحساية البيئة في الجدائخ ،ولع يفرل في ذلظ
بيغ ىيئات مخكدية وأخخى محمية ،في حيغ أن دراستشا تخكد عمى الحساية البيئية كيجف
مشذػد لمجساعات اإلقميسية دون غيخىا مغ الييئات األخخى ،مع دراسة وتحميل الجور الحي
تقػم بو ىحه الجساعات في ىحا السجال وبيان واقعو واآلليات السدخخة لحلظ ،وان كانت
الجراستان تتذابيان في األسذ العامة إال أن جػانب الجراسة مختمفة.
* مؤلف لمجكتػر "أحسج لكحل" ،بعشػان دور الجماعات المحلية في حماية البيئة مشذػر مغ
شخف دار ىػمة ،حيث قام األستاذ بتقديع السػضػع إلى ثبلثة فرػل ،تشاول ضسغ الفرل
األول الدياسة العامة لحساية البيئة وعبلقاتيا بالجساعات السحمية ،تصخق مغ خبللو إلى
مفيػم البيئة وأىسية دراستيا وعبلقة الجساعات السحمية بتشفيح سياسة حساية البيئة ،بيشسا
خرز الفرل الثاني لجراسة الربلحيات السخػلة لمييئات السحمية في مجال حساية البيئة،
وتشاول ضسغ الفرل الثالث مفيػم الزبط اإلداري في مجال حساية البيئة ،ووصل إلى
نتيجة مفادىا أن مذكمة البيئة مذكمة معقجة أكثخ بكثيخ مسا تشز عميو القػانيغ والسخاسيع
السختمفة ،ليحا فسذكبلت البيئة تختبط إرتباشا وثيقا بسجى دقة القػانيغ وشسػليتيا ليحه
السذاكل ،حيث يخى أن قانػن حساية البيئة الجدائخي اقخب إلى التجخيج والتعسيع ،كسا أنو
إقترخ عمى أسمػب الجداء والعقاب في حجود تبقى غيخ كافية وغيخ رادعة مقارنة باألضخار
الشاجسة عغ التجىػر الكامل لمبيئة .
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وتتذابو ىحه الجراسة مع مػضػع األشخوحة مغ خبلل البحث في الربلحيات والجور
الحي تقػم بو كل مغ البمجية والػالية في مجال حساية البيئة والسحافطة عمييا ،وإن إختمف
السرصمح السصمق عمى البمجية والػالية حيث إستعسل السؤلف مرصمح الجساعات السحمية،
بيشسا تع دراسة السػضػع في أشخوحتشا مغ خبلل مرصمح الجساعات اإلقميسية السشرػص
عميو ضسغ الجستػر الجدائخي ،وتختمف الجراستان مغ حيث شخيقة البحث والجراسة ،حيث
ركد السؤلف عمى آلية الزبط اإلداري البيئي كػسيمة لحساية البيئة ،بيشسا تع التصخق مغ
خبلل ىحه األشخوحة إلى آليات مختمفة تدتعسميا الجساعات اإلقميسية في حساية البيئة ،تع
تقديسيا إلى آليات قانػنية وقائية وأخخى عبلجية لمحفاظ عمى البيئة.
ثامنا -صعهبــــــات الدراســـــــة:
يتسيد القانػن اإلداري برفة التغيخ بإستسخار ،مسا يدتػجب البحث في العجيج مغ
الشرػص القانػنية لمػصػل إلى فكخة معيشة ،كسا أن السػاضيع السختبصة بالبيئة كثيخة
ومتذعبة يرعب حرخىا ،فبل يسكغ إحاشتيا جسيعا بالجراسة ،لحا تع التصخق إلى العشاصخ
ذات األىسية فقط  ،ضف إلى ذلظ كثخة الشرػص القانػنية ذات الرمة بالسػضػع وتذعبيا
وإجخاء تعجيبلت عجيجة عمييا في فتخات زمشية متقاربة ،مسا يدتجعي مشا تحخي الجقة لحرخ
كافة التعجيبلت ذات الرمة بالسػضػع .
أيزا مغ أىع الرعػبات التي إعتخضت الجراسة ىػ شبيعة السػضػع بإعتباره ذو شابع
تقشي وعمسي مغ بعس جػانبو ،وىػ ما يعج أم اخ عدي اخ بعس الذيء بالشدبة لباحث في
السجال القانػني ،وذلظ نط اخ لمسرصمحات التقشية السدتخجمة في السجال البيئي والتي تدتمدم
التجقيق والتعسق ألجل فيسيا وتػضيحيا.
طـــــــــــة الدراســــــــة:
تاسعا -خ ّ
لئلجابة عمى اإلشكالية السصخوحة تع تقديع ىحه الجراسة إلى بابيغ مدبػقيغ بفرل
تسييجي ،وخاتسة تزسشت مجسػعة مغ الشتائج الستػصل إلييا ألحقشاىا بجسمة مغ
اإلقتخاحات ،وذلظ عمى الشحػ اآلتي:
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فرل تمهيدي :تع مغ خبللو تحجيج اإلشار السفاىيسي لحساية البيئة وعبلقتيا بالتشسية
السدتجامة ،مغ خبلل ضبط كل السفاىيع التابعة ليا ،وذلظ بإعتبار البيئة ليدت مػضػعا
قانػنيا بالجرجة األولى ،لحلظ كان لداما تػضيحيا قبل البجء في معالجة السػضػع.
الباب األول :تع تخريرو لجراسة اإلشار القانػني لمجساعات اإلقميسية في مجال حساية
البيئة وذلظ مغ خبلل تقديسو إلى فرميغ ،تع التصخق في الفرل األول إلى الربلحيات
السختمفة لمػالية والبمجية في مجال حساية البيئة ضسغ قانػن الجساعات اإلقميسية بسختمف
تصػراتو ،وأيزا ضسغ القػانيغ البيئية السختمفة ،أما الفرل الثاني فقج خرز لجراسة
الييئات الجاعسة والسداعجة لمجساعات اإلقميسية في حساية البيئة عمى السدتػى اإلقميسي .
الباب الثاني :تع تخريرو لجراسة اآلليات القانػنية التي تستمكيا الجساعات اإلقميسية مغ
أجل القيام بسيستيا في إشار حساية البيئة ،وذلظ مغ خبلل تقديسو إلى فرميغ ،تع التصخق
في الفرل األول إلى اآلليات الػقائية التي تكػن قبل حرػل الزخر البيئي سػاء كانت
إنفخادية أو إتفاقية ،أما الفرل الثاني تع تخريرو إلى اآلليات العبلجية أو ما يصمق عميو
بالجداءات سػاء كانت جبائية أو إدارية التي تحػزىا الجساعات اإلقميسية ألجل حساية البيئة
والسحافطة عمييا.
وقج ختست الجراسة بخاتمة تتشاول أىع الشتائج الستػصل إلييا وأىع اإلقتخاحات إلزالة
العقبات إن وججت.
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فصـ ـل تمهيـدي
اإلط ـ ـ ـار المفـاهيمي لحمايـ ـ ـ ـة البيئـ ـ ـ ـة في إطـ ـ ـ ـار
التنميـ ـ ـ ـ ـة المستدامـ ـ ـ ـ ـ ـة

فصل تمهيدي

اإلطـ ـ ــار المفـاهيمي لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة

شيج اإلىتساـ بالبيئة تصػ ار سخيعا عمى الداحة الجولية وربسا يخجع ىحا لكػنيا أصبحت
تيجد بقاء اإلنداف ورفاىيتو ،إال أف ىحا اإلدراؾ الػاسع ألىسية البيئة ال يعشي أف العالقة بيغ
اإلنداف والبيئة عالقة حجيثة العيج فيي عالقة تخجع لمعرػر القجيسة ومعخوفة عمى مخ
التاريخ.
حيث تعتبخ البيئة تخاثا مذتخكا لإلندانية تدتمدـ الجراسة واإلىتساـ ،فالعالع بأسخه يذيج

مذاكل بيئية كبخػ تدداد يػما بعج يػـ بدبب اإلستغالؿ غيخ العقالني لمسػارد الصبيعية،

إضافة إلى إنعجاـ الػعي والثقافة البيئية مغ خالؿ الالمباالة والالمدؤولية التي يتستع بيا
معطع أفخاد السجتسع ،ونط اخ لخصػرة السذاكل البيئية فقج أصبحت حساية البيئة قيسة إجتساعية
ججيخة بتجخل السذخع ومختمف األجيدة الخسسية ،ولحلظ تع تبشي مقاربة ججيجة لسعالجة
إشكالية البيئة بذكل مشجمج مع التشسية ،وىحا ما أصبح يعخؼ بالتشسية السدتجامة ،حيث أف

اليجؼ األساسي لمتشسية السدتجامة ىػ تمبية اإلحتياجات اإلقترادية لمجيل الحالي ،دوف
إضعاؼ قجرة األجياؿ السقبمة عمى تمبية إحتياجاتيا ،وحساية البيئة في إشار ىحا السدعى.

لحلظ ربط السذخع حساية البيئة بالتشسية السدتجامة في ضل القانػف  ،10-03فالبيئة

ىي نطاـ معقج ذو مكػنات متذابكة ومتعجدة ،كسا أف التشسية أصبحت تتخح مشحى شسػليا

ومتػاصال وأف اإلرتباط السػجػد بيغ البيئة والتشسية جعل مغ الزخورؼ إدماج البعج البيئي

بيغ مكػنات التشسية ألنو ال يسكغ اإلىتساـ بالتشسية عمى حداب البيئة أو العكذ ،ومغ أجل
معخفة الجور الحؼ تمعبو الجساعات اإلقميسية في حساية البيئة البج مغ التصخؽ لإلشار
السفاىيسي لمبيئة بسختمف جػانبيا ،وىحا ما سيتع تفريمو في ىحا الفرل مغ خالؿ:
السبحث األول :مفيهم البيئـــــة
السبحث الثاني :طبيعة العالقة بين البيئة والتشسية السدتدامة
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السبحــــــث األول
مفيــــــــهم البيئــــــــــــــــــــــــــة
يعتبخ مػضػع حساية البيئة مغ السػاضيع ذات األىسية عمى السدتػػ الػششي والجولي ،إذ أف
الحفاظ عمى البيئة وحسايتيا مغ شتى السذاكل التي تتعخض ليا يعتبخ مغ أولػيات الدياسات

الػششية ،ونط اخ لألىسية الكبخػ ليحا السػضػع فقج أحيط بالعجيج مغ السفاىيع عمى جسيع األصعجة.

وسيتع مغ خالؿ ىحا السبحث التصخؽ لسجسػعة مغ السفاىيع التي تخز البيئة مغ الشاحيتيغ
المغػية واالصصالحية (السطمب األول) ،وبعجىا ال بج مغ تبياف مكانة البيئة ضسغ الجساتيخ

الػششية والقػانيغ البيئية (السطب الثاني) ،وصػال إلستخالص العشاصخ البيئية محل الحساية
القانػنية (السطمب الثالث).

السطمب األول
التعريف المغهي واإلصطالحي لمبيئة
لكل مػضػع مفاىيسو الخاصة التي تختبط بو ،والتي يكػف مغ شأنيا تػضيح بعس السعاني
التي قج تداعج في فيع مزاميغ البحث ،حيث يعتبخ مرصمح البيئة مرصمح متذابظ ،تتعجد
السفاىيع التي وضعت لو بالشطخ إلى الداوية التي يشطخ بيا إليو.

ومغ أجل ذلظ وجب تػضيح بعس السفاىيع التي وضعت لتحجيج مفيػـ البيئة سػاء مغ
الشاحية المغػية (الفرع األول) أو مغ الشاحية اإلصصالحية (الفرع الثاني).

الفرع األول
التعريـــــف المغــــهي لمبيئــــــة
تعخضت كل قػاميذ المغة لتعخيف البيئة ،لكغ رغع تعجد تعاريفيا إال أف ىحه السرادر
أجسعت في غالبيتيا عمى نفذ السبادغ واألسذ .وعمى ذلظ فالبيئة كمسة مذتقة مغ الفعل "بػأ"،

فقج عخفيا ابغ مشطػر في معجسو الذييخ لداف العخب بأنيا :البيئة مغ الفعل بػأ أؼ ندؿ وأقاـ،
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يقػؿ تبػأ فالنا بيتا أؼ اتخحه مشدال ،وتعبخ البيئة أيزا عمى الحالة أو الييئة ،فقاؿ باءت بيئة سػء
أؼ بحاؿ سػء.

1

وقج ذكخ ابغ مشطػر لكمسة تبػأ معشييغ ،إصالح السكاف وتييئتو لمسبشى فيو فيقاؿ "تبػأه" أؼ
أصمحو وىيأه وجعمو مالئسا لسبيتو ثع إتخحه محال لو ،أما السعشى الثاني ىػ الشدوؿ واإلقامة ،فيقاؿ
" تبػأ السكاف" أؼ ندؿ وأقاـ بو ،فاألصل المغػؼ لكمسة بيئة في المغة العخبية يخجع إلى كمسة (بػأ)

والحؼ أخح مشو الفعل الساضي (باء) فيقاؿ بػأتظ بيتا أؼ إتخحت لظ بيتا.

ويقاؿ تبػءه أؼ أصمحو وىيأه وتبػء فالف مشدال أؼ إتخحه ،وبػأتو مشدال أؼ جعمتو ذا مشدؿ،
كسا يقاؿ عغ البيئة أيزا السحيط فشقػؿ اإلنداف إبغ بيئتو ،فالبيئة إذا ىي مدتقخ الذيء ومشدلو،
أؼ ىي السشدؿ أو السحيط الحؼ يعير فيو الكائغ الحي.

وفي المغة الفخندية عخفيا معجع الروس ،بأنيا ":مجسػعة العشاصخ الحيػية وغيخ الحيػية

التي تحيط بالفخد أو بالفرائل والتي يداىع بعزيا بذكل مباشخ في سج إحتياجاتيع،2

بيشسا عخفيا الجكتػر صالح دمحم بجر الجيغ آخحا بسا ورد في نفذ السعجع بأنيا" :السحيط الحؼ
يعير فيو الكائغ الحي وتذسل جسيع العشاصخ الصبيعية والثقافية القادرة عمى التأثيخ عمى الكائشات

الحية واألنذصة اإلندانية" .3في حيغ يخػ البعس أف البيئة لفع شائع يختبط مجلػليا بشسط العالقة
بيشيا وبيغ اإلنداف حيث نجج أف بيئة اإلنداف األولى ىي رحع أمو ثع بيتو ثع مجرستو.
يطيخ مغ السعاني الػاردة في معاجع المغة السختمفة أف كمسة البيئة لجييا ثالثة معاني عمى
األرجح :

4

 -1ابغ مشطػر ،لدان العرب ،ج  ،01دار السعارؼ  ،القاىخة ،مرخ ،ط ،3د.ت.ف ،ص ص .382-328
 -2عخؼ معجع الروس البيئة بأنيا:
"Ensemble des éléments (biotiques ou abiotiques) qui entourent un individu ou une espèce et dont
certains contribuent directement à subvenir à ses besoins".V.Le petit la Rousse illustré, Paris,
1990 ,p.377.

 -3نقال عن :صالح دمحم بجر الجيغ ،االلتزام الدولي بحساية البيئة ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة ،مرخ ،2006 ،ص .17
 -4فؤاد عبج المصيف الدخشاوؼ ،البيئة والبعد اإلسالمي ،دار السديخة لمشذخ والتػزيع والصباعة ،عساف ،األردف ،ط ،01
 ،1990ص.25
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 -10السشدؿ الحؼ يشدلو اإلنداف ويختاره سكشا لشفدو وغالبا ما يكػف بجانب جبل أو قبالة نيخ،
ليجؿ عمى أف العخبي كاف يختار سفح الجبل ليتقي بحلظ الخياح واألمصار العاتية ،ويكػف قخيبا مغ

الساء لشفدو ولجوابو ،ويزسغ الغحاء لو ولجوابو ،وىحا أحدغ ما يخػ مغ األماكغ الرالحة لدكشاه.

 -10الحالة وتصمق مػصػفة إما بخيخ أو بذخ ،وقج يخاد بحلظ سمػكو وأخالقو ،وأوضاعو
اإلقترادية والسعاشية وما شابو ذلظ مغ الرحة والسخض والقػة والزعف.

 -10الػضع العاـ لإلنداف في جسيع شؤونو الجيشية والجنيػية مغ سيخة وسمػؾ ومدكغ ومأكل
ومذخب وممبذ وتعامل وإحتكاؾ ،غيخ مقرػر السعشى عمى جانب دوف األخخ.

الفرع الثاني
التعريــــــف اإلصطالحي لمبيئــــة
لع يدتصع الفقياء والباحثػف وضع تعخيف محجد ودقيق وشامل لسرصمح البيئة ،نط اخ

إلشتسالو عمى مفاىيع متعجدة ومتجاخمة وليا عالقة وثيقة بالبيئة ،ألجل ىحا ضيخت عجة مفاىيع في
ىحا الذأف ،غيخ أنيا في معطسيا تذيخ إلى السعشى نفدو ،حيث تع تعخيف البيئة عمى أنيا السحيط
الحؼ يعير فيو اإلنداف بسا يذسمو مغ ماء ،ىػاء ،فزاء ،تخبة ،كائشات حية ومشذات أقاميا

اإلنداف إلشباع حاجاتو.

1

كسا عخفت بأنيا ىي كل ما يحيط باإلنداف مغ مطاىخ وعػامل تؤثخ في نذأتو وتصػره ،وىي
بسجلػليا العاـ تختبط بحياة البذخ في كل زماف ومكاف ،خرػصا ما يؤثخ في ىحه الحياة مغ

سمبيات أىسيا األخصار الرحية الشاتجة عغ التمػث بسختمف أشكالو وفي كل التجسعات البذخية

بسختمف نذاشاتيا الدراعية والرشاعية والعسخانية 2،كسا ورد تعخيف آخخ يخػ أف البيئة ىي اإلشار
الحؼ يعير فيو اإلنداف ويحرل مشو عمى مقػمات حياتو مغ غحاء وكداء ودواء ومأوػ ،ويسارس
فيو عالقاتو مع أقخانو مغ بشي البذخ .

3

 -1ماجج راغب الحمػ ،قانهن حساية البيئة في ضهء الذريعة ،مشذأة السعارؼ ،اإلسكشجرية ،مرخ ،2002 ،ص .39
 -2فتحي دردار ،البيئة في مهاجية التمهث ،دار األمل ،تيدؼ وزو ،الجدائخ ،2002 ،ص .15
 -3رشيج الحسج ،دمحم سعيج صباريشي ،البيئة ومذكالتيا ،سمدمة عالم السعرفة ،السجمذ الػششي لمثقافة والفشػف واآلداب،
الكػيت ،العجد  ،22أكتػبخ  ،1979ص ص .25-24
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وما يسكغ مالحطتو أف جسيع التعاريف تتفق في السعشى العاـ لسرصمح البيئة وإف كانت

ىشاؾ إختالفات فحلظ راجع إلى الداوية التي يشطخ إلييا في التعخيف ،فاإلقترادؼ يشطخ إلييا عمى
أنيا مرجر لعشاصخ اإلنتاج ووسيمة لتمبية وإشباع الخغبات البذخية ،ويشطخ إلييا عمساء األحياء

أنيا الػسط الحؼ تعير فيو مجسػعة مغ الكائشات الحية والسؤثخات التي تداىع في حياتيا ونسػىا،
كسا يشطخ إلييا عمساء اآلثار والعسخاف عمى أنيا متشدىات عامة وأماكغ تخفييية ،والخأؼ الغالب يخػ

أف البيئة تشقدع إلى قدسيغ:

 -10البيئة الصبيعية التي تتكػف مغ الساء واليػاء والتخبة والسعادف ومرادر الصاقة واألحياء بكافة
أنػاعيا وتمظ السػارد مشحيا هللا لإلنداف ليقيع عمييا حياتو ،أؼ كل ما يحيط باإلنداف مغ ضػاىخ
1

حية وغيخ حية وليذ لإلنداف أؼ دخل في وجػدىا.

 -10البيئة السذيجة أو الرشاعية والتي تتكػف مغ البيئة األساسية السادية التي شيجىا اإلنداف
ومشيا الشطع اإلجتساعية والسؤسدات التي أقاميا وتذسل البيئة السذيجة ،إستعساالت األراضي
الدراعية والسشاشق الدكشية وكحا السشاشق الرشاعية والسخاكد التجارية والسجارس والسعاىج والصخؽ

والسػانئ وما إلى ذلظ 2،فالبيئة إصصالح ذو مزسػف مخكب فيشاؾ البيئة الصبيعية ،وتذسل الساء
واليػاء والتخبة ،وىشاؾ البيئة اإلصصشاعية ،وىي تذسل كل ما أوججه تجخل اإلنداف وتعاممو مع
السكػنات الصبيعية لمبيئة ،كالسجف والسرانع.

3

يتزح مغ السفيػـ االصصالحي لمبيئة أنيا شاممة عمى نحػ يشجرج فيو تقخيبا كل ما يختبط

بالكائشات الحية واألجداء غيخ الحية كالسشاخ والتخكيب الفيديائي والكيسيائي لمتخبة ،وىحا السفيػـ
لمبيئة يسكغ أف يذكل معشى عاما لمبيئة باعتبارىا الػسط أو السكاف الحؼ يحيا فيو اإلنداف وغيخه
مغ الكائشات الحية وغيخ الحية.

4

مغ خالؿ مختمف التعاريف يتزح أنو يرعب وضع تعخيف إصصالحي محجد وشامل لمبيئة،

نط اخ إلشتسالو عمى مفاىيع كثيخة متذابكة ومتجاخمة بسفيػـ البيئة ،إذ يسكغ القػؿ أنو مفيػـ متعجد
 -1زيغ الجيغ عبج السقرػد ،البيئة واإلندان :عالقات ومذكالت ،دار البحػث العمسية ،الكػيت ،1981 ،ص .07
 -2مججؼ مجحت الشيخؼ ،مدؤولية الدولة عن أضرار التمهث البيئي ،السشرػرة ،مرخ ،2002 ،ص.184

- Michel Prieur, droit de l’environnement, 4éme édit. ,Dalloz et Delta ,Liban , 2001, p p:2-4 .
« L’environnement est un terme générique qui recouvre trois éléments : la nature (espaces, espèces
animales et végétales, diversité et équilibres biologique), les ressources naturelles et la qualité de l’air,
les sites et les paysages. ».
3

 -4عيج دمحم مشاحي ،الحساية اإلدارية لمبيئة :دراسة مقارنة ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة ،مرخ ،2009 ،ص .25
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يختمف بإختالؼ رؤية الباحث في كل فخع مغ فخوع العمػـ السختمفة ،إذ يعخؼ البيئة وفقا لخؤيتو

ليا ومغ زاوية تخررو،

1

غيخ أنو يسكغ القػؿ أف جل التعاريف تتفق في أف البيئة محل الحساية

القانػنية تشقدع إلى قدسيغ بيئة شبيعية سابقة في وجػدىا عمى وجػد اإلنداف وبيئة إصصشاعية

وججت بفعل اإلنداف ،وبالتالي فالبيئة ىي الػسط الحؼ يعير فيو اإلنداف ويدتسج مشيا مقػمات

سػاء أكانت شبيعية أـ اصصشاعية.

السطمب الثاني
الحساية الدستهرية والتذريعية لمبيئة
أصبحت قزية البيئة مدالة ذات إىتساـ عالسي نط اخ لألىسية الكبخػ التي تحتميا ،فبعج

تجديجىا في اإلتفاقيات والسػاثيق العالسية السختمفة ،إنتقمت إلى التجديج القانػني عمى السدتػػ

الجاخمي ،إذ سارعت جل الجوؿ إلى تػفيخ الحساية القانػنية لمبيئة مغ خالؿ قػانيشيا السختمفة ،وىػ
نفذ الشيج الحؼ سار عميو السذخع الجدائخؼ .

وىحا ما سيتع التصخؽ إليو مغ خالؿ التعخض إلى الحساية الجستػرية لمبيئة (الفرع األول)،
والحساية التذخيعية لمبيئة (الفرع الثاني) ضسغ السشطػمة القانػنية الجدائخية.

الفرع األول
الحسايـــــــة الدستهريـــــــــة لمبيئـــــة
يعتبخ الجستػر الػثيقة األسسى في البالد ،ومغ أجل معخفة مجػ تبشي الجستػر الجدائخؼ

لسػضػع البيئة ضسغ محاوره ،البج مغ التصخؽ إلى مختمف الجساتيخ الجدائخية ،وكيفية تكخيذ

السؤسذ الجستػرؼ ليحا السػضػع.

أوال -أساليب حساية البيئة ضسن الدساتير :يتخح أسمػب دستخة مػضػع البيئة في جل القػانيغ
شكميغ أساسيغ وىسا:
-10الحساية الرريحة لمبيئة في الدستهر :عمى إثخ إعالف استكيػلع الرادر في 1972
اعتخفت  23دولة في دساتيخىا بحق السػاشغ في بيئة نطيفة مالئسة والئقة ،واتجيت ىحه الجوؿ إلى
 -1داود عبج الخزاؽ الباز ،حساية الدكيشة العامة معالجة لسذكل العرر ،دار الكتاب ،القاىخة ،مرخ ،1990 ،ص.16
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تكخيذ ىحا الحق وحسايتو صخاحة ضسغ دساتيخىا ،كجستػر جسيػرية إيخاف ،دستػر دولة

يػغػسالفيا  ،1974دستػر دولة البختغاؿ لدشة  ،1986دستػر دولة اليػناف ،1...فالحساية
الرخيحة لمبيئة في الجستػر تتجدج مغ خالؿ وجػد نز صخيح يتزسغ حساية البيئة.
-10الحساية الزسشية لمبيئة في الدستهر :تتسثل في عجـ تزسيغ مػاد الجستػر عمى نز
صخيح بذاف حساية البيئة وحق اإلنداف في بيئة سميسة ،إال أنو يسكغ إستشباشيا والتػصل إلييا مغ

خالؿ روح الشز أو الشرػص الستعمقة بالحقػؽ اإلجتساعية واإلقترادية ،أو السقػمات األساسية
التي يكخسيا الجستػر.

2

ومغ بيغ الجساتيخ التي إنتيجت الحساية الزسشية في ىحا السجاؿ نحكخ عمى سبيل السثاؿ :

الجستػر السرخؼ لدشة  1971الحؼ لع يشز صخاحة عمى حساية البيئة مغ التمػث وإنسا يسكغ
الػصػؿ إلى تقخيخ الحساية مغ خالؿ األسمػب غيخ السباشخ أو السشيج الزسشي إلستشباط تمظ

الحساية مغ روح الشرػص الستعمقة بالحقػؽ اإلجتساعية واإلقترادية لمسػاشغ ،أيزا الجستػر
الكػيتي الرادر سشة  1962لع يشز صخاحة عمى حساية البيئة بشز مدتقل.

3

ثانيا -التكريس الدستهري لسهضهع البيئة في الدساتير الجزائرية :مخ التكخيذ الجستػرؼ
لسػضػع حساية البيئة في الجساتيخ الجدائخية عبخ مخاحل مختمفة تتغيخ حدب شبيعة السخحمة ،غيخ

أف السشعخج الحقيقي كاف برجور التعجيل الجستػرؼ لدشة  ،2016ليحا سشتصخؽ لمحساية الجستػرية
لمبيئة قبل تعجيل  2016ثع بعج صجور التعجيل.

 -10قبل صدور تعديل  :0102يعتبخ دستػر سشة  40620أوؿ دستػر جدائخؼ لمجسيػرية

الجدائخية السدتقمة ،لع يشز السؤسذ الجستػرؼ ضسشو عمى حساية البيئة ،وذلظ عائج لصبيعة

 -1داود عبج الخزاؽ الباز ،حساية الدكيشة العامة معالجة لسذكل العرر ،مخجع سابق ،ص ص .74-73
 -2إسساعيل نجع الجيغ زنكة ،القانهن اإلداري البيئي ،مشذػرات الحمبي الحقػقية ،بيخوت ،لبشاف ،2012 ،ص.132
 -3داود عبج الخزاؽ الباز ،األساس الدستهري لحساية لبيئة من التمهث :دراسة تحميمية في إطار السفيهم القانهني لمبيئة

والتمهث ،دار الفكخ الجامعي ،اإلسكشجرية ،مرخ ،2006 ،ص ص .78-77

 -4دستػر ج.ج.د.ش لدشة  1963السػافق عميو بسػجب استفتاء  08سبتسبخ  ،1963السؤرخ في  10سبتسبخ ،1963ج

ر عجد  64الرادرة في  10سبتسبخ .1963
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السخحمة آنحاؾ ،فقج كاف يخكد عمى دفع عجمة التشسية والشيػض بإقتراد البالد ولع يعط أؼ إىتساـ
لسػضػع حساية البيئة.

وبالشدبة لجستػر سشة  11976فقج تزسغ الفرل الخابع مغ الباب األوؿ الشز عمى الحق في
الخعاية الرحية ،حيث لكل السػاششيغ الحق في الخعاية الرحية ،وىحا الحق مزسػف عغ شخيق
تػفيخ خجمات صحية عامة ومجانية ،وبتػسيع مجاؿ الصب الػقائي ،والتحديغ الجائع لطخوؼ

العير والعسل ،وكحلظ عغ شخيق تخقية التخبية البجنية والخياضية ووسائل التخفيو ،2وبالتالي يسكغ
اإلستشتاج أنيا إشارة غيخ صخيحة إلى الحق في بيئة نطيفة ،فالحق في الخعاية الرحية والسحافطة
عمى صحة السػاششيغ يختبط تمقائيا بػجػد بيئة سميسة خالية مغ كل السذاكل البيئية.

كسا نرت السادة  151مغ الفرل الثالث السعشػف بالدمصة التذخيعية عمى إختراص

السجمذ الذعبي الػششي بالتذخيع في مجاؿ حساية البيئة ،حيث أنو يذخع الخصػط العخيزة

لدياسة اإلعتسار اإلقميسي ،والبيئة ،ونػعية الحياة ،وحساية الحيػانات والشباتات ،وحساية التخاث
الثقافي والتاريخي ،وأيزا التذخيع في الشطاـ العاـ لمغابات ،وكحا التذخيع في الشطاـ العاـ لمسياه،
وكميا تيجؼ إلى حساية البيئة.

3

وقج كسا جاءت اإلشارة لحساية البيئة ضسغ ميثاؽ سشة  1976في الباب الدابع بعشػاف

مكافحة التمػث وحساية البيئة 4،أيغ تع التأكيج عمى ضخورة صيانة السحيط وحساية الدكاف مغ
األضخار ،كسا فخض عمى الجساعات اإلقميسية وكحا مجسػع السؤسدات اإلقترادية واإلجتساعية
والثقافية لمبالد لعب دور أولي لػضع حيد التشفيح سياسة مقاومة التمػث وحساية البيئة وىي سياسة

 -1دستػر ج.ج.د.ش لدشة  1976السػافق عميو مغ شخؼ الذعب بسػجب استفتاء  19نػفسبخ  ، 1979والرادر بسػجب
األمخ رقع  97-76السؤرخ في  22نػفسبخ  ،1976ج ر عجد  94الرادرة في  24نػفسبخ  1976السعجؿ والستسع بسػجب:


القانػف رقع  06-79السؤرخ في  07جػيمية  ،1979ج ر ع  28الرادرة في  10يػليػ 1979



القانػف رقع  01-80السؤرخ في  12جانفي  ،1980ج ر عجد  03الرادرة في  15جانفي .1980

 -2السادة  67مغ األمخ رقع  97-76الستزسغ دستػر سشة .1976
 -3السادة  151الفقخات  22،23،24،25مغ السادة  151مغ دستػر سشة .1976
 -4األمخ رقع  57-76السؤرخ في  05جػيمية  1976الستزسغ نذخ السيثاؽ الػششي لدشة  ،1976ج ر عجد 61صادرة
في  30جػيمية .1976
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يجب أف تذكل إنذغاؿ كل السػاششيغ وال يجب أف تفيع عمى أنيا مدؤولية الجولة وحجىا ،1ويسكغ
القػؿ أف ىحا الجستػر مشصمق العشاية واإلىتساـ بالسجاؿ البيئي ،ولكغ ليذ بذكل كبيخ إذ لع يجخل

البيئة ضسغ الحقػؽ وإنسا نز عمييا ضسغ إختراصات البخلساف في التذخيع فقط.
أما بالشدبة لجستػر 1989

2

فمع يختمف عغ الجستػر الحؼ سبقو ،فقج جعل ىػ األخخ حساية

البيئة مغ إختراصات السجمذ الذعبي الػششي ،حيث أنو يذخع القػاعج العامة الستعمقة بالبيئة
وإشار السعيذة ،كسا يذخع في القػاعج العامة الستعمقة بحساية الثخوة الحيػانية والشباتية ،أيزا الشطاـ
العاـ لمغابات واألراضي الخعػية ،والشطاـ العاـ لمسياه ،أيزا حساية التخاث الثقافي والتاريخي
والسحافطة عميو.

3

وفسا يخز التعجيل الجستػرؼ لدشة 1996

4

نجج أف السادة  122مغ الفرل الثاني تشاولت

اإلختراصات والرالحيات السدشجة لمسجمذ الذعبي الػششي والتي مغ ضسشيا حساية البيئة حيث
نرت عمى أنو يذخع القػاعج العامة الستعمقة بالبيئة وإشار السعيذة ،والتييئة العسخانية ،حيث

يالحع أف السؤسذ الجستػرؼ قج أضاؼ التييئة العسخانية التي لع تكغ مػجػدة سابقا وإعتبخىا
عشر اخ مغ العشاصخ الػاجب حسايتيا مغ أجل حساية البيئة ،أيزا القػاعج الستعمقة بحساية الثخوة

الحيػانية والشباتية ،حساية التخاث الثقافي والتاريخي والسحافطة عميو ،أيزا الشطاـ العاـ لمغابات
واألراضي الخعػية والشطاـ العاـ لمغابات ،5فالتغييخ الػحيج عغ دستػر سشة  1989ىػ إضافة

 -1عبج السشعع بغ احسج ،الهسائل القانهنية اإلدارية لحساية البيئة في الجزائر،أشخوحة دكتػراه ،كمية الحقػؽ بغ عكشػف،

جامعة الجدائخ ،2009 -2008 ،ص .15

 -2السخسػـ الخئاسي رقع  18-89السؤرخ في  28فيفخؼ  1989الستزسغ تعجيل الجستػر الجدائخؼ لدشة  ،1989ج ر
عجد  09صادرة في  1مارس .1989
 -3السادة  115الفقخات  20،21،22،23،24مغ دستػر سشة .1989
 -4السخسػـ الخئاسي رقع  438-96السؤرخ في  07ديدسبخ 1996الستزسغ دستػر سشة  ،1996ج ر عجد  76الرادرة
في  08ديدسبخ .1996
 -5السادة  122الفقخات  23/22/21/20/19مغ دستػر سشة .1996
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التييئة العسخانية إلى جانب البيئة ،بيشسا بقي األمخ عمى حالو ضسغ تعجيمي سشة  12002وسشة
.2008

2

يسكغ القػؿ أف السؤسذ الجستػرؼ إتخح مشحشى تجريجي في حساية البيئة إنصالقا مغ دستػر

سشة  1963الحؼ كانت الحساية البيئية ضسشو ضسشية ،وصػال إلى مختمف التعجيالت التي لحقتو
أيغ أدرجت حساية البيئة كأحج السجاالت التي يذخع فييا البخلساف دوف الشز عمييا كحق مغ

الحقػؽ التي يجب تػفيخىا لمسػاششيغ ،وبالتالي فقبل التعجيل الجستػرؼ لدشة  2016تشاوليا

السؤسذ الجستػرؼ بذكل ضسشي فقط.

 -10التعديل الدستهري لدشة :0102

3

يعتبخ التعجيل الجستػر لدشة  2016التعجيل الجستػرؼ

األوؿ الحؼ كخس مػضػع حساية البيئة بذكل واضح وصخيح انصالقا مغ ديباجتو إلى غاية

نرػص مػاده ،حيث أف الجساتيخ الدابقة إكتفت بجعل مػضػع البيئة مغ إختراص البخلساف في

مجاؿ التذخيع ولع تشز عميو ضسغ الفرل الخاص بالحقػؽ ،وىػ األمخ الحؼ إستجركو ىحا
التعجيل حيث جعل البيئة مغ الحقػؽ األساسية لمسػاشغ الحؼ يشبغي حسايتيا وتخقيتيا ،حيث تصخؽ

إلييا السؤسذ الجستػرؼ ضسغ ديباجة الجستػر وضسغ نرػصو.

وقج نرت الجيباجة عمى أنو ":يطل الذعب الجدائخؼ متسدكا بخياراتو مغ أجل الحج مغ

الفػارؽ اإلجتساعية والقزاء عمى أوجو التفاوت الجيػؼ ،ويعسل عمى بشاء إقتراد مشتج وتشافدي
في إشار التشسية السدتجامة والحفاظ عمى البيئة ".وتذكل ىحه الجيباجة جدء ال يتج أد مغ الجستػر
كسا ىػ مشرػص عميو في الجستػر ،وبالتالي فتكتدي ذات القيسة مع نرػصو.

كسا نرت السادة  19مغ الفرل الثالث مغ الباب األوؿ السعشػف بالجولة عمى أنو ":تزسغ
الجولة اإلستعساؿ الخشيج لمسػارد الصبيعية والحفاظ عمييا لرالح األجياؿ القادمة ،تحسي الجولة
األراضي الفالحية ،تحسي الجولة األمالؾ السائية العسػمية".

 -1القانػف رقع  03-02السؤرخ في  10افخيل  2002الستزسغ التعجيل الجستػرؼ ،ج ر عجد  25الرادرة في  14افخيل
.2002

 -2القانػف رقع  19-08السؤرخ في  15نػفسبخ  2008الستزسغ التعجيل الجستػرؼ ،ج ر عجد  63الرادرة في 16

نػفسبخ .2008

 -3القانػف رقع  01-16السؤرخ في  06مارس  2016الستزسغ التعجيل الجستػرؼ ،ج ر رقع  14الرادرة في  07مارس
.2016
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فيحه السادة جاءت في إشار سياؽ تعجاد واجبات الجولة ،ومغ بيغ ىحه الػاجبات اإلستعساؿ

الخشيج لمسػارد الصبيعية والحفاظ عمييا الرالح األجياؿ القادمة أؼ تحقيق التشسية السدتجامة ،ومغ

جية أخخػ وجب عمى الجولة حساية جسيع األمالؾ السائية ،إلعتباره السياه مغ بيغ أىع ثخوات
الجولة التي يجب حسايتيا والسحافطة عمييا.
ونرت السادة  68مغ فرل الحقػؽ والحخيات عمى أنو ":لمسػاشغ الحق في بيئة سميسة،

تعسل الجولة عمى الحفاظ عمى البيئة ،يحجد القانػف واجبات األشخاص الصبيعييغ والسعشػييغ
لحساية البيئة".
فالحق في بيئة سميسة يعتبخ مغ الحقػؽ التي تزسشيا الجيل الثالث مغ حقػؽ اإلنداف أو

كسا تدسى حقػؽ التزامغ الحؼ يجب عمى الجولة حسايتو ،ويقرج بيا حق كل إنداف في العير

في وسط حيػؼ أو بيئي متػازف وسميع والتستع واإلنتفاع بسػارد الصبيعة عمى نحػ يكفل لو حياة
الئقة و تشسية متكاممة لذخريتو ،دوف اإلخالؿ بسا عميو مغ واجب حساية البيئة ومػاردىا والعسل
عمى تحديشيا وتشسيتيا ومكافحة مرادر تجىػرىا وتمػثيا".

1

وبالتالي فيػ حق كل إنداف في العير في بيئة صحية ،وفي مقابل ذلظ يدتمدـ عمى كل

األفخاد والييئات بالقياـ بحساية البيئة لتمبية متصمبات حياة األجياؿ الحالية والقادمة ،فالتعجيل أقخ

الحق في البيئة وجعل حساية البيئة مغ واجبات الجولة ،وبالتالي فالحق في بيئة سميسة حق دستػرؼ

أؼ إعتخاؼ لمسػاشغ بيحا الحق مغ شخؼ السؤسذ الجستػرؼ وبالتالي وجب عمى الجولة حساية ىحا
الحق ،وقج أحالت ىحه السادة عمى القانػف ميسة القياـ بتحجيج واجبات األشخاص الصبيعييغ
والسعشػييغ لحساية البيئة ،وبسا أف الجساعات اإلقميسية مغ بيغ ىياكل الجولة فيي مخػلة قانػنا
بحساية ىحا الحق ولكغ بصخيقة غيخ مباشخة  ،أؼ تكميف ضسشي لمجساعات اإلقميسية.

كسا نرت السادة  140مغ الفرل الثاني "الدمصة التذخيعية" عمى مجاالت تذخيع البخلساف

وذكخت ضسشيا مجاؿ البيئة ،وىػ نفذ ما جاء بو دستػر  1996بجوف تغييخ في السحتػػ ،ماعجا

تغييخ رقع السادة حيث أصبحت  140بجال مغ  122مع تغييخ الفقخات حيث أصبحت تشطسيا
الفقخات مغ  18إلى .22

 -1معسخ رتيب دمحم عبج الحافع ،القانهن الدولي لمبيئة وظاىرة التمهث ،دار الكتب القانػنية ،مرخ ،2008 ،ص.69
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مسا سبق التصخؽ إليو يسكغ القػؿ أف السؤسذ الجستػرؼ قبل التعجيل الجستػرؼ لدشة 2016

لع يشز عمى حساية البيئة ضسغ الفرل الستعمق بالحقػؽ ،بل أوردىا في الجستػر عمى سبيل أنيا

مجاالت تذخيع البخلساف ،أؼ أنو ىػ السختز بالتذخيع في ىحا السجاؿ ،ولع يتصخؽ ليا بإعتبارىا

مغ الحقػؽ الجستػرية التي يجب كفالتيا ،وبالتالي فيي حساية ضسشية وتكخيذ ضسشي لمحق في
بيئة سميسة لمبيئة ،وبرجور التعجيل الجستػرؼ لدشة  2016إتزحت الخؤية حيث جعميا السؤسذ

الجستػرؼ مغ الحقػؽ الػاجب حسايتيا مغ الجولة وبالتالي تكخيذ ىحا الحق وحسايتو برفة صخيحة
ومباشخة ،كسا ربط السؤسذ بيغ البيئة والتشسية السدتجامة عمى غخار القانػف  ،10-03كسا أف
السؤسذ الجستػرؼ لع يذخ صخاحة إلى دور الجساعات اإلقميسية في حساية الحق في البيئة بل

جعميا ضسغ األشخاص السعشػية السشرػص عمييا في السادة  68مشو.

الفرع الثاني
الحساية التذريعيـة لمبيئـــة
يختمف التعخيف القانػني لمبيئة مغ مشطػمة قانػنية ألخخػ ومغ تذخيع ألخخ ،بل وفي بعس

الحاالت يختمف ىحا التعخيف داخل الجولة الػاحجة مغ نز قانػني آلخخ ،ولمحجيث عغ البيئة في

التذخيع الجدائخؼ ال بج مغ الحجيث عشيا ضسغ قانػف يتعمق بالبيئة ،ويخػ الفقياء أف قانػف حساية
البيئة تجخل في إشار القانػف اإلدارؼ ويعج مغ فخوعو الحجيثة التي أضيفت مؤخ اخ إلى فخوعو

التقميجية ،حيث يعج القانػف اإلدارؼ بسا يتزسشو مغ سمصات وإمتيازات وقػاعج آمخة ىجفيا تحقيق
الرالح أو الشفع العاـ ،أكثخ فخوع القانػف إتراال بسكافحة تمػث البيئة 1،ومخت الحساية التذخيعية

لمبيئة بسخاحل عجيجة إلى غاية ضيػر قانػف شامل يشطع ىحا السػضػع.

أوال -السرحمة األولى (من بعد اإلستقالل إلى سشة  :)0690الجدائخ لع تعخؼ قانػف حساية
البيئة أثشاء الفتخة االستعسارية ،ذلظ ألف السدتعسخ الفخندي كاف يقػـ بإستشداؼ السػارد الصبيعية

لبالدنا فال مجاؿ لمحجيث عغ البيئة أو حسايتيا حيث لع يصبق خالؿ الفتخة االستعسارية أؼ قانػف
لحساية البيئة ،الف ىحا يتعارض مع سياستو اإلستعسارية الخامية لشيب جسيع مػارد البالد ،وبعج

اإلستقالؿ كانت الجولة تحاوؿ الشيػض باإلقتراد الػششي وإستخجاع الديادة الػششية ،وانرب
إىتساميا عمى محاولة البشاء والتعسيخ ،ليحا أىسمت الجانب البيئي ،ألنو لع يكغ مغ متصمبات
السخحمة.

 -1عبج السشعع بغ أحسج ،الهسائل القانهنية اإلدارية لحساية البيئة في الجزائر ،مخجع سابق ،ص .45
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ومغ جية أخخػ ىحا اإلىساؿ لمجانب البيئي ليذ راجع فقط لحجاثة االستقالؿ وإنذغاؿ الجولة

بأمػر أىع ،بل يخجع أيزا إلى حجاثة ىحا السفيػـ عالسيا ،والحؼ بجأ يطيخ مغ خالؿ أوؿ تجسع

دولي بدتػكيػلع في جػاف  ،1972وكاف مػقف الجوؿ الشامية مشو سمبيا ومشيا الجدائخ ،1ومعطع
تذخيعات دوؿ العالع تأخخت في إصجار قانػف البيئة ،ففي أمخيكا صجر قانػف البيئة الػششية سشة

 ،1969وقانػف حساية البيئة الصبيعية في فخندا سشة  ،1976والسذخع الياباني أصجر قانػف البيئة

سشة  ،1970والسذخع الكشجؼ سشة  2،1971وبالتالي فغياب سياسة واضحة لحساية البيئة وعجـ
صجور قانػف خاص بحساية البيئة يعػد إلى حجاثة اإلستقالؿ مغ جية ،وإلى حجاثة مفيػـ البيئة

مغ جية أخخػ ،مسا أدػ بالسذخع إلى إصجار قانػف حساية البيئة سشة  ،1983ثع قانػف حساية
البيئة في إشار التشسية السدتجامة سشة .2010

غيخ أنو صجرت بعس التذخيعات الستعمقة بالبيئة ولكغ ليذ بذكل مباشخ ،حيث إتبعت

الجدائخ سياسة الثػرة الدراعية فأصجرت األمخ  73-71الستزسغ الثػرة الدراعية 3،حيث نز

ضسشيا عمى حساية البيئة ،كسا صجر قانػف الخعي وتزسغ حساية عشرخ ميع مغ عشاصخ البيئة

وىي الثخوة الشباتية 4،وتع إنذاء المجشة الػششية لمبيئة كييئة إستذارية في مجاؿ حساية البيئة.

5

ثانيا :السرحمة الثانية (من سشة  0690إلى سشة  :)0110لع يشتيج السذخع الجدائخؼ نيجا
مدتقال في مجاؿ حساية البيئة إال بعج سشة  ،1983أيغ صجر قانػف لحساية البيئة سشة ،1983

حيث يعج القانػف  03-83الستعمق بحساية البيئة كأوؿ قانػف يتشاوؿ السدائل البيئية بذكل مباشخ،
حيث أف اإلنتقالة الفعمية في حساية البيئة تعػد ليحا القانػف ،لحلظ يعتبخ نقصة تحػؿ فعمية ،غيخ

 -1يحيى وناس ،اآلليات القانهنية لحساية البيئة في الجزائر ،أشخوحة دكتػراه  ،جامعة أبػ بكخ بمقايج ،تمسداف ،الجدائخ،

جػيمية  ،2007ص.21

 -2عبج السشعع بغ أحسج ،الهسائل القانهنية اإلدارية لحساية البيئة في الجزائر ،مخجع سابق ،ص .20
 -3األمخ رقع  73-71السؤرخ في  8نػفسبخ  ،1971الستزسغ الثػرة الدراعية ،ج ر عجد 97صادرة في  30نػفسبخ
 ،1973ممغى بسػجب القانػف رقع  25-90السؤرخ في  18نػفسبخ  1990الستزسغ التػجيو العقارؼ ،ج ر عجد 49
صادرة في  18نػفسبخ .1990
 -4األمخ رقع  43-75السؤرخ في  17جػاف  1975الستزسغ قانػف الخعي ،ج ر عجد  54صادرة في  8جػيمية .1975
 -5السخسػـ رقع  156 -74السؤرخ في  12جػيمية  ،1974الستزسغ إحجاث لجشة وششية لمبيئة ،ج ر عجد  59صادرة

في  23جػيمية  ،1974السمغى بسػجب السخسػـ رقع  119-77السؤرخ في  15أوت  1977الستزسغ إنياء نذاشات
المجشة الػششية البيئية ،ج ر عجد صادرة في  21أوت .1977
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أف ىحا القانػف تخؾ لمتشطيع مدالة تفريمو ،ولع يتزسغ ىحا القانػف تعخيفا واضحا لمبيئة ،غيخ أنو
حجد أىجافا مغ خالؿ نز السادة األولى مشو ،حيث أنو ييجؼ إلى تشفيح سياسة وششية لحساية
البيئة التي تخمي إلى حساية السػارد الصبيعية وإستخالؼ ىيكمة وإضفاء القيسة عمييا ،وبالخجػع

لألحكاـ العامة لمقانػف نججه ييجؼ إلى:

1

 -0حساية الصبيعة والحفاظ عمى فرائل الحيػاف والشبات واإلبقاء عمى التػازنات البيػلػجية،
والسحافطة عمى السػارد الصبيعية مغ جسيع أسباب التجىػر التي تيجدىا .
 -0حساية السحيط الجػؼ والسياه والبحخ مغ كل أشكاؿ التمػث.
 -0تحديغ إشار السعيذة ونػعيتيا وذلظ بإتقاء السزار التي تحجثيا السشذات السرشعة وكحلظ
األخصار التي يسكغ أف تشتج اإلشعاعات األيػنية.
بالخغع مغ صجور قانػف يشطع البيئة برفة مشفخدة ،إال أف ىحا القانػف لع يخقى إلى ضساف

الحساية الفعمية والذاممة لمبيئة مغ جػانب عجيجة ،مسا أدػ إلى صجور قانػف حساية البيئة في
إشار التشسية السدتجامة .10-03

ثالثا :السرحمة الثالثة (قانهن حساية البيئة في إطار التشسية السدتدامة  :)01-10لع
تتزح الخؤية البيئية الحقيقية في الجدائخ إال برجور القانػف  10-03الستزسغ حساية البيئة في
إشار التشسية السدتجامة 2،وكاف ىحا القانػف نتيجة لتخسخ مفيػـ التشسية السدتجامة في قسة

جػىاندبػرغ بجشػب إفخيقيا  2002لمتشسية السدتجامة ،حيث إستصاعت الجدائخ القفد قفدة نػعية
وكسية في إعجاد التذخيعات الخاصة بالبيئة والسحافطة عمييا ،والترجيق عمى العجيج مغ االتفاقيات

الجولية ما أدػ إلى صجور ىحا القانػف.

 -1أحسج لكحل ،دور الجساعات السحمية في حساية البيئة ،دار ىػمة لمصباعة والشذخ والتػزيع ،الجدائخ ،2014 ،ص.30
 -2القانػف رقع  10-03السؤرخ في  19جػيمية  2003الستعمق بحساية البيئة في إشار التشسية السدتجامة ،ج ر عجد43
صادرة في  20جػيمية .2003
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وقج إتبع السذخع الجدائخؼ في تعخيفو لمبيئة نيج السذخع الفخندي 1،بحيث تزسغ التعخيف

العشاصخ الصبيعية التي تتكػف مشيا البيئة وذلظ في نز السادة  04مغ قانػف  10-03بقػليا:

"تتكػف البيئة مغ السػارد الصبيعية الالحيػية والحيػية كاليػاء والجػ والساء واألرض وباشغ األرض
والشبات والحيػاف بسا في ذلظ التخاث الػراثي وأشكاؿ التفاعل بيغ ىحه السػارد ،وكحلظ األماكغ

والسشاضخ والسعالع الصبيعية "

فالتعخيف نز أف السفيػـ القانػني لمبيئة يتذكل مغ جسيع العشاصخ الصبيعية والعشاصخ

التي أوججىا اإلنداف ،وبالتالي فالسذخع الجدائخؼ إعتسج عمى التعخيف السػسع لمبيئة الحؼ يختكد
عمى عشاصخ الػسط السرشع مغ شخؼ اإلنداف وما يذتسل عميو مغ مشذات وعشاصخ أقاميا

اإلنداف ،وىػ التعخيف األكثخ انتذا ار في اغمب التذخيعات ألنو يػفخ حساية اشسل وأوسع تتجاوز
العشاصخ الصبيعية لمبيئة مغ ماء وىػاء وتخبة ،لتذسل االنجازات اإلندانية الججيخة بالحساية التي

أوججىا اإلنداف بغخض تصػيع الصبيعة لخجمتو والتغمب عمى صعػباتيا لتدييل ضخوؼ الحياة
وتصػيخىا عمى نحػ يحفع اإلنداف ويديج رفاىيتو.

2

كسا وسع السذخع نطختو في ضل القانػف  10-03إذ تفصغ لخصخ تجىػر السػارد الصبيعية،

وإعتسجه كسبجأ مغ السبادغ التي يتأسذ عمييا قانػف حساية البيئة في إشار التشسية السدتجامة،3

غيخ أف السالحع عمى القانػف  10-03أنو لع يعط تعخيفا دقيقا لمبيئة ،بل تزسغ مكػنات
وعشاصخ البيئة فقط دوف التصخؽ لتعخيف محجد لمبيئة ،ومغ جية أخخػ نز عمى أىجاؼ حساية
البيئة في إشار التشسية السدتجامة والستسثمة فيسا يمي:

4

 تحجيج السبادغ األساسية وقػاعج تدييخ البيئة.

 -1عخؼ السذخع الفخندي البيئة ضسغ قانػف حساية الصبيعة الرادر في 10جػيمية  1976حيث إعتسج عمى السفيػـ
الػاسع لمبيئة بحكخ العشاصخ التي تتكػف مشيا وذلظ بشرو عمى أف البيئة ىي عجد العشاصخ السكػنة لمبيئة وىي الصبيعة،
الفرائل الحيػانية والشباتية ،اليػاء ،األرض ،الثخوة السشجسية والسطاىخ الصبيعية السختمفة.
 -2عادؿ ماىخ األلفي ،الحساية الجشائية لمبيئة ،دار الجامعة الججيجة ،اإلسكشجرية ،مرخ ،2009 ،ص ص .116-108
 -3عمي سعيجاف ،حساية البيئة من التمهث بالسهاد اإلشعاعية والكيساوية في القانهن الجزائري ،دار الخمجونية لمشذخ
والتػزيع ،الجدائخ ،ط  ،2008 ،01ص.09
 -4السادة  02مغ القانػف رقع  10-03الستعمق بحساية البيئة في إشار التشسية السدتجامة ،الدابق.
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 تخقية تشسية وششية مدتجامة بتحديغ شخوط السعيذة ،والعسل عمى ضساف إشار معيذي
سميع.

 الػقاية مغ كل أشكاؿ التمػث واألضخار السمحقة بالبيئة ،وذلظ لزساف الحفاظ عمى
مكػناتيا.

 إصالح األوساط الستزخرة.

 تخقية اإلستعساؿ اإليكػلػجي العقالني لمسػارد الصبيعية الستػفخة ،وكحلظ إستعساؿ
التكشػلػجيات األكثخ نقاء.

 تجعيع اإلعالـ والتحديذ ومذاركة الجسيػر ومختمف الستجخميغ في تجابيخ حساية البيئة.
مسا سبق ،يسكغ القػؿ أف غالبية التذخيعات لع تيتع بتحجيج مفيػـ البيئة ،وإنسا عالجت

عشاصخىا السختمفة بقػانيغ خاصة دوف أف تتجو إلى وضع تعخيف جامع مانع خاص بالبيئة

وتحجيج عشاصخىا التي يتكفل القانػف بحسايتيا ،وىػ نفذ الشيج الحؼ إتبعو السذخع الجدائخؼ حيث

لع يقع بتعخيف البيئة ،بالخغع مغ أف مفيػميا يذػبو بعس الغسػض وعجـ التحجيج ،ومع ذلظ ىشاؾ
عشرخاف أساسياف يجخالف في تكػيغ البيئة قاـ السذخع بتحجيجىسا وىسا العشاصخ الصبيعية كاليػاء

والساء والتخبة والتي أوججت دوف تجخل اإلنداف ،والعشاصخ اإلصصشاعية التي صشعيا اإلنداف.

السطمب الثالث
العشاصــــر البيئيـــــــة محـــــــل الحسايـــــــة القانهنيــــــــة
بالخجػع لتذخيعات جل الجوؿ نجج أف عشاصخ البيئة تشقدع إلى قدسيغ ىسا البيئة الصبيعية

والبيئة السذيجة أو الرشاعية وىي العشاصخ محل الحساية القانػنية ،وقج نكػف برجد عشرخ بيئي
لع يحط بالحساية القانػنية في نطاـ قانػني معيغ ،في حيغ أف ىحا العشرخ قج تشبو مذخع آخخ

ألىسيتو وشسمو بالحساية القانػنية.

فالبيئة وفقا لسجلػليا القانػني تستمظ عشرخيغ أساسيغ ،ىسا العشرخ الصبيعي والعشرخ
الرشاعي أو السذيج ،فالعشرخ الصبيعي يتػاجج بفعل الخالق والحؼ ال دخل لإلنداف في وجػده

ومغ أبخز صػره :اليػاء ،الرحخاء ،السشاخ ،التزاريذ ،الساء الدصحي والجػفي والحياة الشباتية
والحيػانية ،أما العشرخ الثاني فيػ العشرخ الرشاعي والحؼ يتكػف مغ البشية األساسية السادية
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التي شيجىا اإلنداف ،وكحلظ التغييخات التي شخأت عمى البيئة الصبيعية بفعل اإلنداف لمػقػؼ عمى
متصمبات الحياة مثل اإلستعساالت السختمفة لألراضي الدراعية والتشقيب وإستخخاج السػارد الصبيعية.

1

وسيتع مغ خالؿ ىحا السصمب دراسة العشاصخ البيئية محل الحساية القانػنية التي نزسيا

السذخع الجدائخؼ وذلظ مغ خالؿ التعخض لمعشاصخ الصبيعية لمبيئة (الفرع األول) ،والعشاصخ
اإلصصشاعية لمبيئة (الفرع الثاني).

الفرع األول
العشاصــــــــــر الطبيعيـــــة لمبيئــــــــــة
تتسثل البيئة الصبيعية في كل ما أوججه هللا سبحانو وتعالى في الصبيعة مغ مػارد وثخوات

تجتسع لتذكل السقػمات الالزمة لمحياة وإلستسخارىا ،سػاء كانت ىحه الثخوات أو السػارد عبارة عغ

مياه أو ىػاء أو بحار أو غابات أو أراضي أو غيخىا ،ويتسيد العشرخ الصبيعي بأنو ال دخل إلرادة

اإلنداف في صشعو ،إذ أف وجػده سابق عمى وجػد ىحا اإلنداف 2،وتذسل البيئة الصبيعية العشاصخ
اآلتية:

أوال -الساء :يعتبخ الساء العشرخ األساسي لحياة جسيع الكائشات الحية ،وىػ مغ نعع هللا فيػ
سبب الحياة ومرجرىا لقػؿ هللا تعالى  ":وجعْمشا ِمغ اْلس ِ
اء ُك َّل َشي ٍء َح ٍي أََف َال ُي ْؤ ِم ُشػ َف " ،3وقػلو
َ ََ َ َ َ
ّ
ْ
ٍ 4
َّللا خَمق ك َّل داب ٍ
ْكُمػا ِم ْش ُو َل ْح ًسا
َّة ِم ْغ َم
اء "  ،وقػلو أيزاَ " :و ُى َػ َّال ِحؼ َس َّخ َخ اْل َب ْح َخ لِتَأ ُ
أيزاَ " :و َّ ُ َ َ ُ َ
ِ ِِ
ِ
ِ
زمِ ِو َوَل َعَّم ُك ْع تَ ْذ ُك ُخو َف "، 5
َ
ش ِخيًّا َوتَ ْدتَ ْخ ِخ ُجػا م ْش ُو ِحْم َي ًة َتْم َب ُد َ
ػن َيا َوتََخػ اْلُفْم َظ َم َػاخ َخ فيو َولِتَْبتَ ُغػا م ْغ َف ْ

فيحه اآليات وغيخىا تعبخ عغ أىسية الساء وكػنو أساس الحياة.

 -1إسساعيل نجع الجيغ زنكة ،القانهن اإلداري البيئي(دراسة تحميمية مقارنة) ،مشذػرات الحمبي الحقػقية ،بيخوت ،لبشاف،

ط  ،2012 ،1ص .42

 -2عيج دمحم مشاحى السشاخ العازمي ،مرجع سابق ،ص .32
 -3سػرة األنبياء  ،اآلية .30
 -4سػرة الشػر ،اآلية .45
 -5سػرة الشحل  ،اآلية .14
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ويحتل الساء أىسية ومكانة واسعة في حياة اإلنداف وسائخ الكائشات الحية ،فيػ يغصي أكثخ

مغ  ٪ 70مغ سصح الكخة األرضية ،مشيا  97.41مياه البحار والسحيصات ،والباقي  2.59مياه
عحبة ،وبالتالي فيػ ركغ ال غشى عشو في حياة اإلنداف الحاضخة وإلستسخارىا 1،ويجخل الساء في

كل نذاط إنداني تقخيبا ،إذ أنو أكثخ السػاد إستعساال في الرشاعة ،وإنتاج الصاقة بحاجة إلى الساء،

والساء يعتبخ مكانا لمريج والسالحة واإلستحساـ ،وىػ أساس كل اإلستخجامات الحياتية ،لكشو
بالسقابل يػاجو إشكاالت عجيجة تؤدؼ إلى تمػيثو.
وبالتالي فال يسكغ ترػر بقاء وإستسخار الحياة مغ دوف وجػد الساء ،ونط اخ ألىسية ىحا

العشرخ الحيػؼ ،فقج أولت التذخيعات عجيج الشرػص القانػنية مغ أجل السحافطة عميو وعجـ
إىجاره وإفداده .ليحا أفخد القانػف رقع  10-03الفرل الخابع مغ الباب الدادس لحساية السياه
واألوساط السائية سػاء مياه عحبة أو مياه البحخ 2،كسا نطع القانػف  12-05الستعمق بالسياه،

الحساية القانػنية لمسياه بجسيع صػرىا.
ثانيا -اليهاء :يعتبخ اليػاء مغ أثسغ عشاصخ البيئة ،وال يدتصيع اإلنداف أف يدتغشي عشو ،إال أف
اإلنداف يجيل بقيسة اليػاء وأضخه بالغازات والغبار والسػاد الدامة ،ونط اخ ألىسيتو عسمت

التذخيعات عمى تػفيخ الحساية القانػنية لو ،ومغ بيشيا نجج السذخع الجدائخؼ حيث أفخد الفرل
الثاني مغ الباب الثالث لسقتزيات حساية اليػاء والجػ.

 -1إسساعيل نجع الجيغ زنكة ،مرجع سابق ،ص .47
 -2السػاد مغ  48إلى  58مغ القانػف رقع  ،10-03الدابق.
 -3السػاد مغ  44إلى  47مغ القانػف رقع  ،10-03الدابق.
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كسا صجرت مجسػعة مغ السخاسيع التشفيحية التي تؤكج عمى ضخورة حساية اليػاء والسحافطة

عميو مغ كافة أنػاع التمػث والسذاكل البيئية 1،وتيجؼ ىحه السخاسيع في مجسميا إلى تحجيج مدتػػ
السػاد السمػثة في الجػ عمى أساس معارؼ عمسية بيجؼ تفادؼ اآلثار الزارة ليحه السػاد عمى

صحة اإلنداف والبيئة ،كسا إنزست الج ادئخ إلى عجيج اإلتفاقيات والسعاىجات الجولية التي تع عقجىا

لحساية الغالؼ الجػؼ ،مشيا إتفاقية فييشا الستعمقة بحساية شبقة األوزوف عاـ  1985والسرادؽ
عمييا بالسخسػـ .354-92

2

ويدسى اليػاء عمسيا بالغالؼ الغازؼ أو الغالؼ الجػؼ لكػنو يتكػف مغ غازات تعج أساسيات

لحياة الكائشات الحية ،ويقرج بو كل ما يحيط بدصح األرض مغ ىػاء ،ويعج الغالؼ الجػؼ مغ
أىع عػامل الحفاظ عمى الحياة عمى سصح األرض ،ويشقدع الغالؼ الجػؼ لعجة شبقات تتػاجج فػؽ

بعزيا البعس وىي عمى التػالي:

3

 .0طبقة التربهسفير :وىي مالصقة بالكخة األرضية ،ويعير فييا الكائشات الحية (اإلنداف،
الشبات ،الحيػاف) ،ويحجث فييا تغيخات الصقذ.

 .0طبقة التراتهسفير :وتتسيد بثبات درجة ح اخرتيا ويػجج في ىحه الصبقة حداـ األزوف.
 .0طبقة اإلنيهسفير :حيث يشعجـ فييا الػزف وتختفع الح اخرة بذكل كبيخ وخصيخ.
 -1مغ بيغ ىحه السخاسيع نجج:
 السخسػـ التشفيحؼ رقع  207-07السؤرخ في  30جػاف  2007يشطع إستغالؿ السػاد السدتشفحة لصبقة األوزوف ،ج
ر،عجد 43الرادرة في  01جػيمية .2007

 السخسػـ التشفيحؼ رقع  02-06السؤرخ في  07فيفيخؼ  2006الحؼ يشطع القيع القرػػ ومدتػيات اإلنحار وأىجاؼ
نػعية اليػاء في حالة تمػث جػؼ ،ج ر ،عجد  01صادرة في  08جانفي .2006
 السخسػـ التشفيحؼ رقع  138-06السؤرخ في  15أفخيل  2006يشطع إنبعاث الغاز والجخاف والبخار والجديئات الدائمة
أو الرمبة في الجػ وكحا الذخوط التي تتع فييا مخاقبتيا  ،ج ر عجد  24صادرة في 16افخيل .2006
 السخسػـ الخئاسي رقع  94-07السؤرخ في  19مارس  2007يتزسغ الترجيق عمى تعجيل بخوتػكػؿ مػنتخياؿ بذاف
السػاد السدتشفحة لصبقة األوزوف  ،ج ر عجد  19صادرة في  21مارس .2007

 السخسػـ التشفيحؼ رقع  165-93السؤرخ في  10جػيمية  ،1993السشطع إلف اخزات الجخاف والغاز والغبار والخوائح
والجديسات الرمبة في الجػ ،ج ر عجد  46الرادرة في  14جػيمية .1993

 -2السخسػـ التشفيحؼ رقع  354-92السؤرخ في  27سبتسبخ  1992الستزسغ إنزساـ الجدائخ التفاقية فييشا لحساية شبقة

األوزوف السبخـ في  22مارس  1985بفييشا ،ج ر عجد  69صادرة في  27سبتسبخ .1992

 -3فتحي عبج العديد عقبي ،دورة الدسهم السمهثات البيئية في مكهنات الشعام البيئي ،دار البحػث العمسية ،مرخ،
 ،2000ص ص .38-35
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ولمغالؼ الجػؼ وضائف متعجدة مشيا:

1

 انو يتحكع برػرة كاممة في خػاص األرض وشبيعتيا ،فزال عغ تحكسو في ضخوؼ الحياة
البيئية السحيصة بشا ،فبجوف ىحا الغالؼ كاف مغ السدتحيل عمى الكائشات الحية حتى ما يعير
مشيا في أعساؽ البحار أف تػجج أو تعير ،وإستحالة معخفة كثيخ مغ الطػاىخ الصبيعية التي

تحجث ،وبدبب الغالؼ الجػؼ نعخؼ الجػ والسشاخ ونعخؼ الدحب والخياح واألمصار.

 يجعل الدساء كسا نعخفيا بالمػف األزرؽ الشاصع يطيخىا ضػء الذسذ أثشاء الشيار ،ولػاله

لطيخت الدساء سػداء ليال و نيارا ،وما إستصعشا أف نخاىا حسخاء ممتيبة عشج غخوب الذسذ أو

وردية األشخاؼ عشج الفجخ.

 تداعج عمى نقل الرػت ،وبالتالي يسكغ لمكائشات الحية مغ سساع بعزيا البعس ،فالرػت
ىػ إىتداز مػجات اليػاء أماـ شبمة األذف ،ويشتج عغ اإلىتداز ذلظ سساع األصػات.

 يحسي الغالؼ الجػؼ ،كسانع أو حاجد عمى سصح األرض وما يذتسل عميو مغ كائشات مغ

خالؿ إمتراص اإلشعاعات الزارة التي ترجر عغ الذسذ وخاصة اإلشعاعات ذات
السػجات القريخة القاتمة.

ثالثا -التربة :تعخؼ التخبة بأنيا ذلظ الغصاء الخقيق الحؼ يكدػ سصح األرض ،وىي أىع مػرد
شبيعي لإلنداف ،أو ىي الصبقة اليذة التي تغصي صخػر القذخة األرضية وتتكػف مغ مديج معقج

مغ السػاد السعجنية والسػاد العزػية والساء واليػاء ،أؼ أنيا البيئة األرضية السحيصة باإلنداف،
فيي مػرد شبيعي مغ مػارد البيئة التي تتججد وتعج أىع الستصمبات األساسية لمحياة عمى كػكب

األرض وىي أكثخ حيػية مغ الساء واليػاء ،لكػنيا أساس الجورة العزػية التي تجعل الحياة
مسكشة ،وتعج التخبة األساس والقاعجة التي تقػـ عمييا األعساؿ الدراعية وإقتراد الغابات.

2

رغع أف مداحة اليابدة ىي حػالي ربع مداحة األرض ،لكغ الرالح مشيا لمدراعة ال يديج عغ

 ٪ 11وذلظ إلستبعاد السشاشق السكدػة دائسا بالثمػج ،والسشاشق شجيجة الجفاؼ ،والسشاشق التي ال
يشبت فييا الشبات ومشاشق أفدجتيا كثخة الثمػج وأخخػ ككثخة األمالح ،والسشاشق شجيجة البخودة ،كسا

 -1أحسج السيجؼ ،الحساية القانهنية لمبيئة ودفهع البراءة الخاصة بيا ،دار الفكخ والقانػف ،مرخ ، 2006 ،ص ص
.09-08
 -2إسساعيل نجع الجيغ زنكة ،مرجع سابق ،ص .44
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أف التخبة القابمة لمدراعة تتعخض لعػامل التعخية والترحخ ،أيزا أف السذاريع الرشاعية والدكانية

والسشذات اليشجسية تتػسع بذكل مدتسخ وتستج مداحتيا عمى حداب السداحات الدراعية.

وألىسية التخبة أولت ليا جل دوؿ العالع الحساية القانػنية الالزمة ،وفي ىحا الرجد أصجر

السذخع الجدائخؼ عجيج الشرػص القانػنية لمسحافطة عمييا ومشع تمػيثيا ،حيث تشز السادة 59

مغ قانػف حساية البيئة في إشار التشسية السدتجامة  10-03عمى أف األرض وباشغ األرض
والثخوات التي تحتػؼ عمييا برفتيا مػارد محجودة قابمة أو غيخ قابمة لمتججيج ،محسية مغ كل
أشكاؿ التجىػر والتمػث،

1

كسا أصجر السذخع عجيج القػانيغ والتشطيسات الخاصة بحساية البيئة ومشع تمػثيا وترحخىا

والحج مغ إنجخافيا ،وقج إستخجـ السذخع مرصمح األرض بجال مغ التخبة وىػ مفيػـ أوسع مغ
التخبة.

2

رابعا -التشهع البيهلهجي لألحياء :يذسل التشػع البيػلػجي لألحياء الشباتات والحيػانات التي
تعير عمى السػارد الصبيعية ،ويقرج بو كل ما يحيط باإلنداف مغ ضػاىخ حية وغيخ حية ليذ

لإلنداف أؼ أثخ في وجػدىا ،تتسثل ىحه الطػاىخ والسعصيات البيئية في التزاريذ والسشاخ والتخبة

والشباتات والحيػانات ،والشظ أف البيئة الصبيعية ىحه تختمف مغ مشصقة إلى أخخػ تبعا لشػعية
3

السعصيات السكػنة ليا.

وتدعى جل الجوؿ إلى حساية التشػع البيػلػجي مغ خالؿ السشطػمة القانػنية لكل دولة ،وقج

تبشت ىيئة األمع الستحجة عاـ  2010سشة دولية لمتشػع البيػلػجي قرج تذجيع الجوؿ األعزاء

عمى اإلستفادة مغ ىحه التطاىخة لديادة التػعية بأىسية التشػع البيػلػجي ،كسا تعتبخ إتفاقية التشػع
 -1السػاد مغ  59إلى  62مغ القانػف رقع  10-03نطست مقتزيات حساية األرض وباشغ األرض.
 -2مغ بيغ القػانيغ التي نزست الحساية القانػنية لمتخبة نجج:
 القانػف رقع  03-04السؤرخ في  23جػاف  2004الستزسغ حساية السشاشق الجبمية في إشار التشسية السدتجامة،
ج ر عجد  41صادرة في  27جػاف .2004
 القانػف رقع  06-07السؤرخ في  13ماؼ 2007الستزسغ تدييخ السداحات الخزخاء وحسايتيا وتشسيتيا ،ج ر،
عجد  31صادرة في  13ماؼ .2007
 -3راتب سعػد ،اإلندان والبيئة ،دار الحامج لمشذخ والتػزيع ،2003 ،ص .18
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البيػلػجي في قسة األرض  1992أوؿ إتفاقية عالسية لحساية التشػع البيػلػجي وإستخجامو السدتجاـ،

وقعت عمييا أكثخ مغ  150دولة خالؿ مؤتسخ ريػ ،كسا أف السذخع أصجر نرػصا عجيجة تحث
عمى ضخورة السحافطة عمى ىحه الكائشات الحية خرػصا األنػاع الحيػانية السيجدة باالنقخاض.

1

وقج نطع السذخع الجدائخؼ مغ خالؿ قانػف حساية البيئة في إشار التشسية السدتجامة كيفيات

حساية التشػع البيػلػجي 2،فعشجما تكػف ىشاؾ مشفعة عمسية خاصة أو ضخورة تتعمق بالتخاث
البيػلػجي الػششي تبخر الحفاظ عمى فرائل حيػانية غيخ أليفة أو فرائل نباتية غيخ مدروعة،
فإنو يسشع:
 إتالؼ البيس واألعذاش أو سمبيا ،وتذػيو الحيػانات مغ ىحه الفرائل أو إبادتيا أو مدكيا
أو تحشيصيا ،وكحا نقميا أو إستعساليا أو عخضيا لمبيع وبيعيا أو شخائيا حية كانت أـ ميتة،

 إتالؼ الشبات مغ ىحه الفرائل أو قصعو أو تذػييو أو إستئرالو أو قصفو أو أخحه وكحا
إستثساره في أؼ شكل تتخحه ىحه الفرائل أثشاء دورتيا البيػلػجية ،أو نقمو أو إستعسالو أو
عخضو لمبيع ،أو بيعو أو شخائو ،وكحا حيازة عيشات مأخػذة مغ الػسط الصبيعي،

 تخخيب الػسط الخاص بيحه الفرائل الحيػانية أو الشباتية ،أو تعكيخه أو تجىػره.

كسا وضع السذخع مجسػعة مغ العقػبات لسغ يحاوؿ إحجاث أو يحجث ضخ ار بالشطاـ العاـ
لمتشػع البيػلػجي .

3

الفرع الثاني
العشاصـــــر اإلصطشاعيــــــة لمبيئــــــة
يقرج بالعشاصخ اإلصصشاعية البيئة األساسية السادية التي شيجىا اإلنداف ،وبالتالي فيي
السشجدات التي بشاىا اإلنداف ،كالعسخاف ،والصخقات والسشذات ،والتي غيخت البيئة الصبيعية لخجمة

 -1مغ أبخز ىحه القػانيغ نجج القانػف رقع  07-04السؤرخ في  14أوت  2004الستعمق بالريج ،ج ر عجد  51الرادرة
في  15أوت .2004

 -2السػاد مغ  40إلى  43مغ القانػف رقع  10-03الستعمق بحساية البيئة في إشار التشسية السدتجامة ،الدابق.
 -3السادتيغ  82 ،81مغ القانػف رقع  10-03الستعمق بحساية البيئة في إشار التشسية السدتجامة ،الدابق.
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الحاجات البذخية 1،ومغ ثع يسكغ الشطخ إلييا مغ خالؿ الصخيقة التي نطست بيا السجتسعات
حياتيا والتي غيخت البيئة الصبيعية لخجمة الحاجات البذخية ،حيث تذسل البيئة االصصشاعية

إستعساالت األراضي الدراعية ،وإلنذاء السشاشق الدكشية ولمتشقيب عغ الثخوات الصبيعية وإنذاء
السشاشق الرشاعية والتجارية والخجماتية 2،وقج تعجدت التدسيات التي أشمقت عمييا في الكتب

كالبيئة الحزخية والبيئة السذيجة ،واإلجتساعية ،اإلشار السعيذي...الخ.
وقج عبخ السذخع الجدائخؼ عغ البيئة اإلصصشاعية بسرصمح اإلشار السعيذي ،وترشف
الغابات الرغيخة ،والحجائق العسػمية والسداحات التخفييية وكل مداحة ذات مشفعة جساعية عمى

أنيا تداىع في تحديغ اإلشار السعيذي 3،كسا وضع السذخع عقػبات جدائية لكل مغ يخل بيحا

اإلشار السعيذي 4،كسا يعتبخ القانػف رقع  504-98الستعمق بحساية التخاث الثقافي الخكيدة
األساسية لحساية البيئة االصصشاعية ،وكحلظ القانػف رقع .06-06

6

ويعج مغ الرعػبة بسكاف فرل الشطع الصبيعية عغ الحزخية ،إذ إستصاع اإلنداف مشح ضيػره

عمى وجو األرض ومغ خالؿ مخاحل تصػره الحزارؼ أف يؤثخ في كل الشطع الصبيعية مغ خالؿ
تفاعمو معيا وتعجيل بعزيا ،وفي السقابل فإف اإلنداف كسخمػؽ بذخؼ يعتسج عمى السػارد البيئية

السختمفة في تمبية حاجاتو الحياتية كالزػء والغحاء والسأوػ والسياه واليػاء 7،فالبيئة بذقييا الصبيعي
 -1سحخ مرصفى حافع ،الحساية القانهنية لبيئة السياه العذبة في مرر ،الجار العخبية لمشذخ والتػزيع ،القاىخة ،مرخ،
 ،1995ص .44
 -0أحسج عبج الفتاح محسػد ،إسالـ إبخاىيع أبػ الدعػد ،أضهاء عمى التمهث البيئي بين الهاقع والتحدي الشعرة السدتقبمية،
السكتبة السرخية لمشذخ والتػزيع ،مرخ ،2007 ،ص .17

 -3السادة  65مغ القانػف رقع  10-03الستعمق بحساية البيئة في إشار التشسية السدتجامة ،الدابق.
 -4السادتيغ  110 ،109مغ القانػف رقع  10-03الستعمق بحساية البيئة في إشار التشسية السدتجامة ،الدابق.
 -5القانػف رقع  04-98السؤرخ في  15جػاف  1998الستعمق بحساية التخاث الثقافي ،ج ر عجد  44الرادرة في 17

جػاف .1998

 -6القانػف رقع  06-06السؤرخ في  20فيفخؼ  2006الستزسغ القانػف التػجييي لمسجيشة ،ج ر عجد  15صادرة في 12

مارس .2006

 -7دمحم الديج جسيل" ،الدليل السرجعي لمذباب العربي في مجال الحفاظ عمى البيئة" ،مشذػرات بخنامج األمع الستحجة لمبيئة
وجامعة الجوؿ العخبية ،القاىخة ،مرخ ،سبتسبخ  ،2006ص.11
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والسذيج ىي كل متكامل يذسل إشارىا الكخة األرضية ،أو لشقل كػكب الحياة ،وما يؤثخ فييا مغ

مكػنات الكػف األخخػ ومحتػيات ىحا اإلشار ليدت جامجة بل أنيا دائسة التفاعل مؤثخة ومتأثخة

واإلنداف نفدو واحج مغ مكػناتيا ،لحا عميو أف يتعامل مع البيئة بالخفق والحشاف ،يدتثسخىا دوف
إتالؼ أو تجميخ.

1

السبحث الثاني
طبيعـــة العالقــــة بين البيئة والتشسيـــة السدتدامـــــــة
أماـ تدايج اإلىتساـ باألمػر البيئية وبخوز مفيػـ التشسية السدتجامة التي أصبحت إىتساـ الجوؿ

والسشطسات الجولية لجورىا الفعاؿ في تحقيق العجالة اإلجتساعية وحساية البيئة والشسػ السدتجاـ الحؼ

يحفع حقػؽ األجياؿ كافة ،إستحػذ مػضػع التشسية السدتجامة عمى إىتساـ العالع بأسخه إنصالقا مغ
مؤتسخ استػكيػلع ،مخو ار بقسة األرض بخيػدؼ جانيخو  1992فتع عقج عجيج السؤتسخات وإصجار
عجيج الػثائق ،ووصل سيصيا لمػشغ العخبي ،وأصبح ىحا السػضػع يسثل أكبخ التحجيات أماـ

الجوؿ ،وىحا راجع لعجيج السذاكل التي تعاني مشيا البيئة.

وسيتع ضسغ ىحا السبحث دراسة مػضػع التشسية السدتجامة وتبياف عالقتو مع البيئة مغ خالؿ

تحجيج الشقاط اآلتي ذكخىا:

السطمب األول :التشسية السدتدامة في ظل القانهن .01-10
السطمب الثاني :السبادئ القانهنية لحساية البيئة في إطار التشسية السدتدامة.
السطمب الثالث :السذاكل البيئية التي تيدد حساية البيئة في إطار التشسية السدتدامة.

 -1فخاس أحسج الخخجي ،اإلدارة البيئية ،دار كشػز السعخفة العمسية لمشذخ والتػزيع ،عساف ،األردف ،ط .2008 ،01
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السطمب األول
التشسية السدتدامة في ظل القانهن 01-10
إف ضيػر العجيج مغ السذاكل البيئية كبخوز ضاىخة اإلحتباس الحخارؼ وتخاجع التشػع البيػلػجي

بدخعة فائقة ،ناىيظ عغ التمػث الخانق أتى عمى الكثيخ مغ مقػمات الحياة الرحية لإلنداف وىحا

كشتيجة لشسط التشسية اإلقترادية الستبع ،ومع إزدياد الػعي بيحه األخصار ضيخ مفيػـ ججيج لمتشسية
يجعػ ويدعى لتحقيق تشسية فعالة إقتراديا ،عادلة إجتساعيا ومدتجامة بيئيا أو ما يرصمح عميو
بالتشسية السدتجامة .

حيث تحتل التشسية السدتجامة الرجارة في اإلستخاتجيات التي تزعيا الجولة ،وألجل ىحا تقػـ

الجولة بتحجيث مؤسداتيا وتأىيميا لتحقيق ىحه التشسية ،وستذتسل الجراسة ضسغ ىحا السصمب عمى
تحجيج مفيػـ التشسية السدتجامة (الفرع األول) وتحجيج أبعاد ىحه التشسية (الفرع الثاني) ،مغ أجل

الػصػؿ إلى تبياف العالقة والتخابط بيغ البيئة والتشسية السدتجامة (الفرع الثالث).

الفرع 10
مفيهم التشسيــــــة السدتدامــــة
لقج إستحػذ مػضػع التشسية السدتجامة عمى إىتساـ العالع بعج شخحو في مؤتسخ األمع الستحجة
لمبيئة واإلنداف في ستػكيػلع سشة  ،1972ليربح ضخورة حتسية عمى جسيع األصعجة ،وسيتع

التعخيج عمى السفيػـ العاـ لمتشسية السدتجامة مغ خالؿ تبياف الدياؽ التاريخي ليا ،وتحجيج

مفيػميا ،وكحا تبياف خرائريا وأىجافيا.

أوال -التطهر التاريخي لمتشسية السدتدامة :يعتبخ مبجأ السحافطة مغ أقجـ السبادغ السعخوفة في
مجاؿ حساية البيئة وييجؼ لمحفاظ عمى السػارد الصبيعية السػجية لإلستعساؿ وصيانتيا ،أؼ ضساف

اإلستغالؿ العقالني لمسػارد الصبيعية ،سػاء أكانت متججدة أو ال بصخيقة ال تشيي وجػدىا ،ىحا
السبجأ ىػ الحؼ أصبح يعبخ عشو اليػـ بفكخة التشسية السدتجامة وإف كانت ىحه األخيخة أوسع بكثيخ.

1

 -1عايجة مرصفى" ،تكريس مبدأ التشسية السدتدامة في الحساية القانهنية لمبيئة في الجزائر" ،دفاتخ الدياسة والقانػف ،
عجد  ،18جانفي  ،2018ص .362
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إذ ساىع السجتسع الجولي في بمػرة مفيػـ التشسية السدتجامة ،حيث بجأ االىتساـ بيحا السفيػـ

بسؤتسخ األمع الستحجة حػؿ البيئة اإلندانية السشعقج بدتػكيػلع سشة  1972حيث عػلجت بو
قزايا الفقخ وغياب التشسية ،مسا أدػ إلنذاء بخنامج األمع الستحجة لمبيئة ،وقج واجو مقاومة شجيجة

مغ شخؼ اإلقترادييغ الميبخالييغ ،إال انو فخض تجريجيا مغ خالؿ السؤتسخات الالحقة حػؿ قسة
األرض،

1

وقج تعدز اإلىتساـ العالسي بسػضػع البيئة وحسايتيا بذكل أكبخ مغ خالؿ مؤتسخ األمع

الستحجة لمبيئة والتشسية السشعقج بسجيشة ريػ ديجانيخو بالب اخزيل في سشة  ،1992ويعتبخ أىع

الشذاشات الجولية التي تع التأكيج مغ خالليا عمى ضخورة إعتساد إستخاتيجية وششية لمتشسية
السدتجامة مغ خالؿ تقخيخ بخيتالنج الحؼ وضعت فيو األسذ الالزمة لإلنجماج العالسي لمتشسية

السدتجامة وقج إعتسجه العالع بأسخه ،حيث وضع مؤتسخ القسة الخصػط العامة لخصة العسل العالسية،

حيث خخج ىحا السؤتسخ بسجسػعة مغ الػثائق القانػنية تسثمت في إعالف قسة األرض (إعالف ريػ)،
وججوؿ أعساؿ القخف  ،21ومبادغ حساية الغابات باإلضافة إلى إتفاقية التغيخات السشاخية وكحا

إتفاقية التشػع البيػلػجي.

وقج وجج مفيػـ التشسية السدتجامة أكبخ سشج لو في كتاب " مدتقبمشا السذتخؾ" الرادر سشة
 1987كجدء مغ التقخيخ الشيائي لمجشة العالسية لمبيئة والتشسية ،حيث ساىع ىحا الكتاب في تحجيج
معشى التشسية السدتجامة وساىع في عقج لقاءات مكثفة بيغ خبخاء التشسية وعمساء البيئة لتصػيخ

أسذ ومبادغ التشسية السدتجامة ،كسا أصبحت أبعاد التشسية السدتجامة بعج نذخ تقخيخ الكتاب مغ

أكثخ السفاىيع تجاوال وأوسعيا انتذارا ،حيث إنتقل إستعسالو مغ نصاؽ محجود في وثائق الييئات
والسشطسات الجولية إلى الجامعات والجوريات والسجالت وأصبح ىحا السرصمح مغ المغة العامة ،2إذ
كاف يتػجو بتػصياتو لألفخاد والسؤسدات الحاكسة في الجوؿ كافة ويجعػىع لمقياـ بحسالت واسعة
لػضع العالع عمى مدار التشسية السدتجيسة ،لكغ الكتاب يتػجو بذكل خاص إلى الجسعية العامة
لألمع الستحجة ويجعػىا إلى عقج مؤتسخ دولي يجسع كل زعساء العالع لمشطخ في قزايا البيئة

والتشسية السدتجيسة.

 -1باتخ دمحم عمي وردـ ،العالم ليس لمبيع  :مخاطر العهلسة عمى التشسية السدتدامة ،دار األىمية لمشذخ والتػزيع ،عساف،
األردف ،ط  ،2003 ،01ص .185

 -2نريخة سالع" ،الفكر البيئي بسذاريع التشسية السحمية بالجشهب الجزائري –درسة ميدانية بهالية بدكرة ،"-ممتقى آليات

حساية البيئة ،الجدائخ العاصسة 30 ،ديدسبخ  ،2017ص .35
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ومغ خالؿ مؤتسخ القسة العالسية لمتشسية السدتجامة في جػىاندبخغ سشة  2002تع تحجيج

أولػيات التشسية السدتجامة والتي تتخكد في مجاالت عجيجة مشيا الرحة ،الشطافة ،التجارة ،الفقخ،

التعميع ،نقل التكشػلػجيا ،وتع رسع صػرة واضحة عغ تحجياتيا.

إذا فالتصػر مغ فكخة بيئة اإلنداف سشة  1972إلى فكخة البيئة والتشسية سشة  ،1992إلى فكخة

التشسية السدتجامة سشة  2002يختكد عمى تقجـ ووعي ناضجيغ ،ذلظ أف العالقة بيغ اإلنداف
والبيئة ال تقترخ عمى آثار حالة البيئة عمى صحة اإلنداف ،إنسا لمعالقة وجو آخخ ىػ أف البيئة

خداف السػارد التي يحػليا اإلنداف بجيجه وبسا حرمو مغ السعارؼ العمسية والػسائل التقشية إلى
ثخوات.

1

ثانيا -تعريف التشسية السدتدامة :تعجدت السرصمحات التي أشمقت عمى التشسية السدتجامة مغ
بيشيا التشسية الستػاصمة ،التشسية السػصػلة ،التشسية القابمة لإلدامة أو التشسية السدتجيسة وأخي اخ

التشسية السدتجامة 2،وقج تع وضع العجيج مغ السفاىيع لمتشسية السدتجامة .

حيث عخفت بأنيا التشسية التي تدتخجـ السػارد الصبيعية دوف أف تدسح بإستشدافيا أو تجميخىا

كميا أو جدئيا ،3كسا عخفت بأنيا عبارة عغ تشسية ال تدتيمظ السػارد الصبيعية إلى درجة تربح غيخ
قادرة عمى التججيج في السجػ البعيج ،بل يجب ضساف تػفخىا لعجـ اإلضخار ال باألجياؿ السقبمة وال
بالسػارد العامة السذتخكة كالساء واليػاء والتخبة والتشػع البيػلػجي.

4

 -1كخيع زرماف" ،التشسية السدتدامة في الجزائر من خالل برنامج اإلنعاش االقترادي  "،0116-0110مجمة أبحاث

إقترادية وإدارية ،كمية العمػـ اإلقترادية والتجارية وعمػـ التدييخ ،جامعة دمحم خيزخ بدكخة ،العجد  ،07جػاف ،2010
ص ص .195-194
 -2حسيجة حدغ ،التخطيط البيئي كآلية لمتشسية السدتدامة في التذريع الجزائري ،أشخوحة دكتػراه ،كمية الحقػؽ ،جامعة
البميجة ،الجدائخ ،2009 ،ص . 104

 -3خالج مرصفى قاسع ،إدارة البيئة والتشسية السدتدامة في ظل العهلسة السعاصرة ،الجار الجامعية ،مرخ ،2007 ،ص
ص .21-20
- Michel prieur , Op.cit , P P 64-65 .
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وورد تعخيف آخخ  ":ال يسكغ أف تكػف ىشاؾ تشسية اقترادية دوف تشسية إجتساعية وأف العػلسة

اإلقترادية مدتحيمة دوف إنتياج ترخفات مدؤولة إتجاه البيئة ".

1

كسا عخفت باف أىع الخرائز التي جاء بيا مفيػـ التشسية السدتجامة ىػ الخبط العزػؼ التاـ
مابيغ اإلقتراد والبيئة والسجتسع .

2

كسا تزسغ التقخيخ الرادر مغ معيج السػارد العالسية السشذػر سشة  1997عذخوف تعخيفا لمتشسية

السدتجامة ،حيث خرز بأكسمو لسػضػع التشسية السدتجامة ،وقج قدع التعاريف إلى أربع
مجسػعات :

3

 التعريف االقترادي :تعشي التشسية السدتجامة بالشدبة لمجوؿ الستقجمة إجخاء خفس في
إستيالؾ الصاقة والسػارد ،أما بالشدبة لمجوؿ الشامية فتعشي تػضيف السػارد مغ أجل رفع

مدتػػ السعيذة .

 التعريف االجتساعي :تعشي رفع مدتػػ الخجمات الرحية والتعميسة وإستقخار الشسػ الدكاني.

 التعريف البيئي :وتعشي حساية السػارد الصبيعية واإلستخجاـ األمثل لألرض الدراعية والسػارد
السائية .

 التعريف التكشهلهجي :التشسية السدتجامة ىي نقل السجتسع إلى عرخ الرشاعات الشطيفة
التي تدتخجـ تكشػلػجيا مشطفة لمبيئة وتشتج الحج األدنى مغ الغازات السمػثة.
فالقاسع السذتخؾ بيغ ىحه التعاريف أف تكػف ىشاؾ تشسية متػاصمة غيخ متػقفة ،وال تؤدؼ

لجمار وإستشداؼ لمسػارد الصبيعية.

- Jean Supizet, Le management de la performance durable, Edit. dʼorganisation,

1

France, 2002, p 74 .

 -2باتخ دمحم عمي وردـ ،مرجع سابق ،ص .189
 -3زيج الساؿ صافية ،حساية البيئة في إطار التشسية السدتدامة عمى ضهء أحكام القانهن الدولي ،أشخوحة دكتػراه ،كمية
الحقػؽ والعمػـ الدياسية ،جامعة مػلػد معسخؼ ،تيدؼ وزو ،الجدائخ ،2013 ،ص ص .24-23
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وقج إتفقت دوؿ العالع في مؤتسخ رؼ ودؼ جانيخو بالب اخزيل سشة  1992عمى تعخيف التشسية

السدتجامة في السبجأ الثالث الحؼ أقخه مؤتسخ البيئة والتشسية عل أنيا  ":ضخورة إنجاز الحق في
التشسية بحيث تتحقق عمى نحػ متداو الحاجات التشسػية والبيئية ألجياؿ الحاضخ والسدتقبل".

1

وعخفتيا لجشة البيئة والتشسية التابعة لألمع الستحجة والسعخوفة بمجشة بخودتالنج بأنيا  ":تشسية تدسح

بتمبية إحتياجات ومتصمبات األجياؿ الحاضخة دوف اإلخالؿ بقجرة األجياؿ السقبمة عمى تمبية

إحتياجاتيا" 2،ويسكغ إستخالص مجسػعة مغ السدائل تشصػؼ عمييا التعاريف الدابقة:

3

 التخكي ػ ػػد عم ػ ػػى وف ػ ػػاء السػ ػ ػػارد الحالي ػ ػػة باحتياج ػ ػػات ومتصمب ػ ػػات الحاض ػ ػػخ والسد ػ ػػتقبل مع ػ ػػا
دوف تيجيج أو خصخ أو مداومة أو ضخر وعمى نحػ متداو مع األجياؿ القادمة.

 الح ػ ػ ػػق ف ػ ػ ػػي التشسي ػ ػ ػػة واألخ ػ ػ ػػح بع ػ ػ ػػيغ اإلعتب ػ ػ ػػار مختم ػ ػ ػػف الشػ ػ ػ ػػاحي البيئي ػ ػ ػػة واإلقتر ػ ػ ػػادية
واإلجتساعية.

 إدارة وحسايػ ػ ػ ػػة الس ػ ػ ػ ػػارد الصبيعيػ ػ ػ ػػة والبذ ػ ػ ػ ػخية والبيئيػ ػ ػ ػػة لخجمػ ػ ػ ػػة خصػ ػ ػ ػػط وب ػ ػ ػ ػخامج التشسيػ ػ ػ ػػة
الذاممة.

وبالتالي يسكغ تعخيف التشسية السدتجيسة بأنيا التشسية التي تعسل عمى تحقيق التػازف والتكامل

بيغ ثالثة أنطسة متكاممة ال يسكغ فرميا عغ بعزيا وىي الشطاـ البيئي والشطاـ االجتساعي

والشطاـ االقترادؼ ،وتعسل عمى تحقيق أقرى قجر مغ الشسػ في كل نطاـ مغ ىحه األنطسة دوف
أف يزخ أؼ نطاـ بالشطاـ اآلخخ ،مع تحقيق فكخة اإلستجامة والحفاظ عمى حقػؽ األجياؿ القادمة

مغ السػارد .

 -1عثساف دمحم غشيع ،ماججة أبػ زنط" ،التشسية السدتدامة من مشعهر الثقافة العربية اإلسالمية" ،مجمة دراسات العمػـ
اإلدارية ،عسادة البحث العمسي ،الجامعة األردنية ،عساف ،األردف ،السجمج الدادس والثالثػف ،العجد  ،1جانفي  ،2009ص

.23
 -2بخنامج األمع الستحجة لمتشسية والبيئة  ،تع زيارة السػقع يػـ  11جػاف ،2018
https://www.unenvironment.org/ar/nbdht-n-alamm-almthdt-llbyyt
 -3جياللي بغ حاج ،فتيحة مغخاوة" ،التشسية السدتدامة بين الطرح الشعري والهاقع العسمي :دراسة اإلستراتيجية العربية

السقترحة لمتشسية السدتدامة لسا بعد عام  ، "0102مجمة اإلدارة والتشسية لمبحػث والجراسات ،كمية العمػـ اإلقترادية

والعمػـ التجارية وعمػـ التدييخ ،جامعة خسيذ مميانة ،الجدائخ ،العجد  ،11جػاف  ،2017ص.154
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ثالثا -خرائص التشسية السدتدامة :تتسيد التشسية السدتجامة بجسمة مغ الخرائز يسكغ
1

إجساليا في اآلتي:

 .0عبارة عغ تشسية زمشية ،حيث يعتبخ البعج الدمشي ىػ األساس فييا ،فيي تشسية شػيمة السجػ
بالزخورة ،تعتسج عمى تقجيخ إمكانات الحاضخ ،ويتع التخصيط ليا ألشػؿ فتخة زمشية
مدتقبمية يسكغ خالليا التشبؤ بالستغيخات ،فيي تتسيد بالجيسػمة واإلستس اخرية.

 .0تشسية تخاعى تمبية االحتياجات القادمة في السػارد الصبيعية لمسجاؿ الحيػؼ لكػكب األرض.
 .0هي تشسية تزع تمبية إحتياجات األفخاد في السقاـ األوؿ ،فأولػياتيا هي تمبية الحاجات
األساسية والزخورية مغ الغحاء والسمبذ والتعميع والخجمات الرحية ،وكل ما يترل

بتحديغ نػعية حياة البذخ السادية واإلجتساعية.

 .4تحقيق التػازف البيئي باإلعتساد عمى التدييخ اإليكػلػجي تشسية تخاعي الحفاظ عمى السحيط
الحيػؼ في البيئة الصبيعية سػاء عشاصخه ومخكباتو األساسية كاليػاء ،والساء مثال ،أو
العسميات الحيػية في السحيط الحيػؼ كالغازات مثال ،لحلظ فيي تشسية تذتخط عجـ إستشداؼ

قاعجة السػارد الصبيعية في السحيط الحيػؼ ،كسا تذتخط أيزا الحفاظ عمى العسميات الجورية
الرغخػ ،والكبخػ في السحيط الحيػؼ ،والتي يتع عغ شخيقيا إنتقاؿ السػارد والعشاصخ
وتشقيتيا بسا يزسغ إستسخار الحياة.

 .2عبارة عغ تشسية متكاممة تقػـ عمى التشديق بيغ سمبيات إستخجاـ السػارد ،وإتجاىات
اإلستثسارات واإلختيار التكشػلػجي ،ويجعميا تعسل جسيعيا بإندجاـ داخل السشطػمة البيئية
بسا يحافع عمييا ويحقق التشسية الستػاصمة السشذػدة.

 .2التشسية السدتجامة مذخوع عالسي ،حيث تخكد التشسية السدتجامة عمى إرساء مبادغ العجالة
بيغ األجياؿ الحاضخة والسدتقبمية ،كسا تخكد عمى البعج العالسي لسذكمة التمػث البيئي ،مغ

خالؿ الجعػة إلى إحتخاـ السػاثيق الجولية الستعمقة بحساية البيئة ،وإجخاء تغيخات ىيكمية في

 -1الجػدؼ صاشػرؼ" ،التشسية السدتدامة في الجزائر(الهاقع والتحديات)" ،مجمة الباحث ،كمية العمػـ االقترادية
والتجارية وعمػـ التدييخ ،جامعة دمحم البذيخ اإلبخاىيسي ،بخج بػعخيخيج ،الجدائخ ،العجد  ،2016 ،16ص ص .301-300
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أنساط اإلنتاج واإلستيالؾ ,وتحقيق أىجاؼ األلفية واإلرتقاء لسدتػػ السعيذة لمفئات األكثخ
حخمانا.

1

رابعــا -أىــداا التشسيـــة السدــتدامة :تعسػػل التشسيػػة السدػػتجامة عمػػى تحقيػػق جسمػػة مػػغ األىػػجاؼ
وأىسيا:
 .0تحقيػػق العجالػػة االجتساعيػػة فػػي تػزيػػع السػػارد الصبيعيػػة بػػيغ األجيػػاؿ الحاليػػة والسدػػتقبمية مػػغ
خالؿ تثسيشيا وتخشيج إستغالليا ،وتػفيخ الستصمبات األساسية لألفخاد،

2

 .0ضػػساف الدػػالمة البيئيػػة مػػغ خػػالؿ ضػػساف الت ػػازف البيئػػي والتػافػػق بػػيغ مذػػخوعات التشسيػػة
وإمكانات البيئػة وقػجرتيا لػحلظ ،العسػل عمػى إسػتخجاـ تكشػلػجيػات أنطػف تعسػل عمػى محاربػة
التمػث وحساية البيئة.

3

 .0تحديغ الفاعمية اإلقترادية مغ خالؿ رفع األداء االقترادؼ مع إدارة كفؤ لمسػارد الصبيعية
واإلجتساعية لسا يدسح بشسػ إقترادؼ مدتجاـ 4،والعسل عمى تحقيق نسػ إقترادؼ تقشي،
عغ شخيق تصػيخ مؤسدات وبشى تحتية وإدارة مالئسة لمسخاشخ والتقمبات لتؤكج السداواة في

تقاسع الثخوات بيغ األجياؿ الستعاقبة وبيغ أبشاء الجيل نفدو 5،أيزا التغمب عمى التحجيات

التي تػاجييا السجف بصخؽ تتيح لتمظ السجف مػاصمة اإلنتعاش والشسػ ،مع تحديغ في الػقت

ذاتو إستخجاـ السػارد ومع تخفيزيا لمتمػث والفقخ ،ويشصػؼ السدتقبل الحؼ نبتغيو عمى مجف

 -1أحسج حشير ،حفيع بػضياؼ ،التشسية السدتدامة والسحافعة عمى البيئة أساس اإلستثسار في الطاقات الستجددة،
السمتقى الجولي العمسي الخامذ حػؿ ،إستخاتيجيات الصاقات الستججدة ودورىا في تحقيق التشسية السدتجامة(دراسة تجارب

بعس الجوؿ) ،كمية العمػـ اإلقترادية والعمػـ التجارية وعمػـ التدييخ ،جامعة البميجة 24-23 ،2افخيل  ،2018ص .02
 -2دمحم اسميساني ،عمي بايديج" ،أىسية اإلدارة السحمية في تحقيق التشسية السحمية السدتدامة" ،مجمة اإلقتراد والتشسية،
مخبخ التشسية السحمية السدتجامة ،جامعة السجية  ،العجد  ،03جػاف  ،2015ص .177
 -3الجػدؼ صاشػرؼ ،مرجع سابق ،ص.301
 -4دمحم اسميساني ،عمي بايديج ،مرجع سابق ،ص .178
 -5ماججة أبػ زنط ،عثساف دمحم غشيع ،التشسية السدتديسة فمدفتيا وأساليب تخطيطيا وأدوات قياسيا ،دار الرفاء لمشذخ

والتػزيع ،عساف ،األردف ،ط  ،2010 ،01ص.07
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تتػافخ فييا الفخص ،ويتاح فييا لمجسيع الحرػؿ عمى الخجمات األساسية والصاقة واإلسكاف

والشقل وما ىػ أكثخ مغ ذلظ.

1

الفرع الثاني
أبعــــــــــاد التشسيـــــة السدتدامـــــة
التشسيػػة السدػػتجامة ذات أبعػػاد مختمفػػة ،فيػػي ال تختكػػد عمػػى الجانػػب البيئػػي ،بػػل تذػػسل أيزػػا
جػانػػب إقترػػادية وإجتساعيػػة ،وتجػػجر اإلشػػارة إلػػى أف ىػػحه األبعػػاد متخابصػػة ومتجاخمػػة ومتكاممػػة وال
يج ػػػز التعام ػػل معي ػػا بسع ػػدؿ ع ػػغ بعز ػػيا ال ػػبعس ،ألني ػػا جسيع ػػا تك ػػخس مب ػػادغ وأس ػػاليب التشسي ػػة
السدتجامة 2،مع ضخورة تػػفيخ عشرػخ اإلسػتجامة وإشػباع حاجػات األجيػاؿ الحاليػة والسحافطػة عمػى
حاجات األجياؿ الالحقة وعجـ إلحاؽ الزخر بيا .
أوال -البعد اإلقترادي :أصبحت مدائل البيئة والتشسية االقترادية تذكل كال متكامال ال يسكغ
فرمو ،فالتجىػر البيئي يجفع الشاس إلى الفقخ ،وىحا األخيخ أصبح عامال مغ عػامل التجىػر
اإليكػلػجي ،فالجوؿ التي تػلي إىتساما بالبيئة كالياباف مثال نججىا قج حققت نتائج متقجمة في ىحا
السجاؿ ،وبحلظ تدتصيع الجوؿ الشامية أف تححو الجوؿ الرشاعية في تػشيج العالقة بيغ البيئة
والتشسية السدتجامة بإتباع إجخاءات تقشية لتحقيق ىحه التشسية مع الحفاظ عمى البيئة .

3

 -1أىجاؼ التشسية السدتجامة (األثخ األكاديسي)  ، https://academicimpact.un.org/ar/content/تاريخ زيارة
السػقع 10 :ديدسبخ .2018

 -2ماججة أبػ زنط ،عثساف دمحم غشيع ،التشسية السدتدامة من مشعهر الثقافة العربية اإلسالمية ،مخجع سابق ،ص.23
 -3ىجػ عسارة" ،البيئة والتشسية السدتدامة (تجربة الجزائر) ،مجمة البحػث والجراسات القانػنية والدياسية،
البميجة ،2عجد  ،12جػاف  ،2017ص.511
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فالبعج اإلقترادؼ يتجدج في تحديغ معيذة األفخاد مغ خالؿ تمبية إحتياجاتيع مغ الدمع
والخجمات ،ومغ أجل تحقيق البعج اإلقترادؼ في عسمية التشسية السدتجامة البج مغ تػفخ مجسػعة
مغ العػامل :

1

 .0تػفخ عشاصخ اإلنتاج الخئيدية مغ بيشيا رأس الساؿ ،التشطيع والسعخفة .
 .0رفع مدتػػ كفاءة وفعالية األفخاد والسشطسات السعشية بتشفيح الدياسات والبخامج التشسػية.
 .0زيادة معجالت الشسػ االقترادؼ.
ولإلشارة فالبعج االقترادؼ يتجدج في كيفية تحديغ التقشيات اإلقترادية لعجـ تأثيخىا عمى
البيئة ،إذ أف تصبيق نطاـ إقترادؼ مدتجاـ يدسح بإنتاج سمع وخجمات إلشباع اإلندانية وتحقيق
الخفاىية بذكل مدتسخ ،يفخض تغيي اخ جحريا في أنساط اإلنتاج واالستيالؾ لمحج مغ ىجر السػارد
الصبيعية ،والبحث عغ أساليب أكثخ فعالية لتمبية الحاجات اإلقترادية دوف اإلضخار بالبيئة
كالتقميل مغ التمػث بجسيع أنػاعو.

2

ثانيا -البعد اإلجتساعي :يختكد البعج اإلجتساعي لمتشسية السدتجامة عمى أف اإلنداف يذكل جػىخ
التشسية وىجفيا الشيائي مغ خالؿ اإلىتساـ بالعجالة اإلجتساعية ومكافحة الفقخ وتػفيخ الخجمات
اإلجتساعية إلى جسيع السحتاجيغ ليا ،باإلضافة إلى ضساف الجيسقخاشية مغ خالؿ مذاركة الذعػب
في إتخاذ القخار بكل شفافية 3،إذ لكل شخز شبيعي الحق في العير في بيئة نطيفة وسميسة
يسارس مغ خالليا جسيع األنذصة مع كفالة حقو في نريب عادؿ مغ الثخوات الصبيعية والخجمات
البيئية واإلجتساعية ،يدتثسخىا بسا يخجـ إحتياجاتو األساسية والسكسمة دوف تقميل مغ فخص األجياؿ
4

القادمة.

 -1عبج العديد بغ صقخ الغامجؼ ،تشسية السهارد البذرية ومتطمبات التشسية السدتدامة لألمن العربي ،السمتقى العخبي
الثالث لمتخبية والتعميع ،بيخوت ،لبشاف ،أفخيل  ، 2006ص.11

 -2جياللي بغ حاج ،فتيحة مغخاوة ،مرجع سابق ،ص.158
 -3باتخ دمحم عمي وردـ ،مرجع سابق ،ص .189
 -4الجػدؼ صاشػرؼ ،مرجع سابق ،ص .301

45

اإلطـ ـ ــار المفـاهيمي لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة

فصل تمهيدي

وبالتالي فتحقيق البعج اإلجتساعي في ىحه العسمية يدتمدـ تحقيق العجالة في تػزيع ثخوة أفخاد
السجتسع وتػفيخ الخجمات الزخورية كالرحة والتعميع والدكغ إلى الفئات الفقيخة مغ السجتسع،
وإتاحة السذاركة الدياسية ،والقزاء عمى جسيع الفػارؽ بيغ سكاف األرياؼ والسجف ،باإلضافة إلى
تحجؼ الديادة الجيسغخافية الدخيعة وغيخ الستػازنة.

1

ثالثا -البعد البيئي :إف اإلىتساـ بالتشسية السدتجامة راجع لإلىتساـ بطاىختي إستشداؼ السػارد
الصبيعية وتمػث البيئة ،2ويتجدج ىحا اإلىتساـ مغ خالؿ الحفاظ عمى السػارد الصبيعية واإلستخجاـ
األمثل ليا عمى نحػ مدتجيع ،مغ أجل ىحا يجب مخاعاة الحجود البيئية بحيث يكػف لكل نطاـ بيئي
حجود معيشة ال يسكغ تجاوزىا مغ اإلستيالؾ واإلستشداؼ ،أما في حالة تجاوزىا فيحا يؤدؼ لتجىػر
الشطاـ البيئي ،لحلظ البج مغ وضع حجود لالستيالؾ والشسػ الدكاني والتمػث وأنساط اإلنتاج الديئة
وإستشداؼ السياه وقصع الغابات وانجخاؼ التخبة ،3أؼ وضع إدارة عمسية لمسرادر الصبيعية.

4

وىشاؾ مغ أضاؼ العشرخ التكشػلػجي مغ أجل تحقيق التشسية السدتجامة ،إذ ليا دور كبيخ
في الخبط بيغ األبعاد الثالثة ،حيث أف اإلستجامة دائسا بحاجة إلى التصػر التكشػلػجي الحؼ يدسح
بتحقيق التقجـ اإلقترادؼ واإلجتساعي والسحافطة عمى البيئة ،لحا ىشاؾ مغ يزيف البعج
التكشػلػجي نط اخ لسا تع التػصل إليو مغ تكشػلػجيات حجيثة وتقشيات متصػرة صجيقة لمبيئة ومحدشة
لمسدتػػ اإلقترادؼ واإلجتساعي.

5

ويسكغ تمخيز األبعاد الثالثة لمتشسية السدتجامة مغ خالؿ الججوؿ اآلتي:
 -1جياللي بغ حاج ،فتيحة مغخاوة ،مرجع سابق ،ص .158
 -2ىػشيار معخوؼ ،تحميل اإلقتراد الكمي ،دار صفاء لمشذخ والتػزيع ،عساف ،ط  ، 2005 ،1ص .400
 -3ناصخ مخاد" ،التشسية السدتدامة وتحدياتيا في الجزائر" ،مجمة بحػث إقترادية عخبية ،مخكد دراسات الػحجة العخبية ،
عجد  ،46ربيع  ،2009ص .108

 -4الجػدؼ صاشػرؼ ،مرجع سابق ،ص  ،301نقال عغ :ريج ديب ،سميساف ميشا" ،التخطيط من أجل التشسية
السدتدامة" ،مجمة جامعة دمذق لمعمػـ اليشجسية ،الجسيػرية العخبية الدػرية ،السجمج  ،25العجد  ،2009 ،01ص .491

 -5عثساف دمحم غشيع وماججة أبػ زنط" ،التشسية السدتدامة :دراسة نعرية في السفيهم والسحتهى" ،مجمة السشارة ،مجمج ،12
عجد  ،2006 ،1ص ص.164-163
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الجدول رقم  :10أبعاد التشسية السدتدامة

البعد اإلقترادي

البعد البيئي

البعد اإلجتساعي

الشسػ اإلقترادؼ السدتجيع

السداواة في التػزيع

الشطع اإليكػلػجية

كفاءة رأس الساؿ

الحخاؾ اإلجتساعي

الصاقة

إشباع الحاجات األساسية

السذاركة الذعبية

التشػع البيػلػجي

العجالة األقترادية

التػزيع الثقافي

اإلنتاجية البيػلػجية

إستجامة السؤسدات

القجرة عمى التكييف

السرجع  :عثساف دمحم غشيع وماججة أبػ زنط" ،إشكالية التشسية السدتدامة في ظل الثقافة اإلقترادية الدائدة"،
مجمة دراسات العمػـ اإلدارية ،مجمة عمسية ترجر عغ عسادة البحث العمسي ،جامعة األردف ،عساف ،األردف،

السجمج  ،35العجد  ،1جانفي  ،2008ص .177

الفرع الثالث
عالقــــــــة البيئــــــة بالتشسيـــــــــة السدتدامــــــــة
لقج جاء مفيػـ التشسية السدتجامة كبجيل مػسع لسفاىيع تشسػية سابقة متزسشا مجسػعة مغ

األبعاد اإلقترادية واإلجتساعية والبيئية ،فتحقيق التشسية السدتجامة أصبح مصمبا ممحا بإعتبارىا
الشسػذج التشسػؼ البجيل واألمثل الحؼ يأخح بعيغ اإلعتبار جل اإلىتسامات الستدايجة وخاصة تمظ

اإلىتسامات الستعمقة بالبيئة مغ التمػث البيئي ،تجىػر الشطع البيئية واإلستغالؿ غيخ العقالني
لمسػارد الصبيعية ،حيث يعتبخ الحفاظ عمى السػارد الصبيعية مغ أىع السبادغ التي تشز عمييا

التشسية السدتجامة نط اخ لسا تدعى إليو مغ تخشيج إستخجاـ السػارد الصبيعية سػاء الستججدة أو غيخ

الستججدة وضساف إستسخار إستخجاميا عمى السجػ الصػيل بفعالية.

فستصمبات حساية البيئة تفخض حل قزايا ومذاكل التشسية اإلجتساعية واإلقترادية ،مسا يعشي
األخح بعيغ اإلعتبار القيػد والزػابط التي تحافع عمى البيئة في إشار متػازف ،أال وىي التشسية
السدتجامة ،فيسكغ القػؿ أف ىشاؾ عالقة سببية بيغ البيئة والتشسية ،حيث أف أحج عػامل تجىػر
البيئة ىػ اإلستغالؿ غيخ الخشيج غيخ الخشيج لمسػارد الصبيعية مغ أجل تحقيق التشسية اإلقترادية،
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فديادة حخكة الشقل والسػاصالت والديارات تؤدؼ إلى آثار بيئية ضارة  1،أؼ البج مغ مخاعاة
اإلعتبارات البيئية في مخصصات التشسية .

2

وبجأت الجدائخ في إتخاذ اإلجخاءات مغ اجل تحقيق التشسية السدتجامة فرجر القانػف رقع

 320-01وىػ أوؿ قانػف يتزسغ مرصمح التشسية السدتجامة ،ولع يعخؼ ىحا القانػف التشسية
السدتجامة بل نز عمى أىجافيا ،إذ تيجؼ الدياسة الػششية لتييئة اإلقميع وتشسيتو السدتجامة إلى
تشسية مجسػع اإلقميع الػششي تشسية مشدجسة عمى أساس خرائز ومؤىالت كل فزاء جيػؼ.

4

كسا ذكخ ىحا السرصمح ضسغ القانػف  01-03الستعمق بالتشسية السدتجامة لمدياحة 5،وتع
تعخيف التشسية السدتجامة في ضل ىحا القانػف عمى أنيا نسط تشسية تزسغ فيو الخيارات وفخص
التشسية التي تحافع عمى البيئة والسػارد الصبيعية والتخاث الثقافي لألجياؿ القادمة 6،فالسذخع ربط
بيغ التشسية الدياحية التي تيجؼ إلى رفع قجرات اإلنتاج الدياحي خاصة عغ شخيق اإلستثسار
الدياحي ،مع الحخص عمى تثسيغ التخاث الدياحي الػششي وبيغ أىجاؼ التشسية السدتجامة عغ
شخيق إخزاع تشسية األنذصة الدياحية لقػاعج ومبادغ حساية السػارد الصبيعية ،عغ شخيق
اإلستغالؿ العقالني والستػازف لكل مػارد البالد.

7

 -1رياض صالح أبػ العصا ،حساية البيئة في إطار القانهن الدولي ،اإلسكشجرية ،مرخ ،دار الجامعة الججيجة، 2009 ،

ص.49

 -2نريخة سالع ،مرجع سابق ،ص .36
 -3القانػف رقع  20-01السؤرخ في  12ديدسبخ  2001يتعمق بتييئة اإلقميع وتشسيتو السدتجامة ،ج ر عجد  77الرادرة
في  15ديدسبخ .2001

 -4السادة  04مغ القانػف رقع  ،20-01الستعمق بتييئة اإلقميع وتشسيتو السدتجامة ،الدابق.
 -5القانػف رقع  01-03مؤرخ في  17فيفخؼ  2003الستعمق بالتشسية السدتجامة لمدياحة ،ج ر عجد  11صادرة في 19

فيفخؼ . 2003

 -6السادة  03ؼ  04مغ القانػف رقع  ،01-03الدابق .
 -7عايجة مرصفى ،مرجع سابق ،ص .364
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بالشدبة لقانػف البيئة الدابق  03-83لع يتكمع عشيا السذخع بصخيقة مباشخة بل نز عمييا في

الفرل األوؿ تحت عشػاف السبادغ العامة ،عمى أنو تقتزي التشسية الػششية تحقيق التػازف

الزخورؼ بيغ متصمبات الشسػ اإلقترادؼ ومتصمبات حساية البيئة والسحافطة عمى إشار السعيذة،

1

وقج إ شتسل عمى عجة مػاد في إشار تبشي سياسة وششية لحساية البيئة ،بحيث يحجد الييئات السكمفة
بتصبيق ىحه الدياسة وكيفية أداء مياميا ،كسا حجد األوساط الصبيعية الػاجب حسايتيا ،واألعساؿ

الشافية لسقتزيات حساية البيئة وكحا التجابيخ الجدائية في حالة اإلخالؿ بأحكاـ القػانيغ.
غيخ أف السذخع إستجرؾ األمخ حيث صجر قانػف ججيج لحساية البيئة تحت عشػاف حساية

البيئة في إشار التشسية السدتجامة  ،10-03حيث ربط السذخع البيئة مباشخة بالتشسية السدتجامة،
وتع تعخيف ىحه األخيخة عمى أنيا" :مفيػـ يعشي التػفيق بيغ تشسية إجتساعية وإقترادية قابمة

لإل ستسخار وحساية البيئة ،أؼ إدراج البعج البيئي في إشار تشسية تزسغ تمبية حاجات األجياؿ
الحاضخة واألجياؿ السدتقبمية".

2

يالحع أف قانػف البيئة الجدائخؼ الججيج قج تأسذ عمى مفيػـ التشسية السدتجامة كسرصمح
يشجرج ضسغ اإلىتسامات الشابعة مغ قسة ريػدؼ جانيخو في سشة  ،1992والسيثاؽ السغاربي حػؿ
حساية البيئة والتشسية السدتجامة وقعت اإلتفاقية بسجيشة نػاقذط بتاريخ  ،1992/12/11واإلعالف
العخبي عغ التشسية السدتجامة جامعة الجوؿ العخبية بالقاىخة في  ،2001/10/24ومؤتسخ
جػىاندبػرغ لدشة  2002الحؼ يؤكج في بشجه  15مشو عمى ضخورة اإللتداـ بالتشسية السدتجامة.

3

وبالتالي فالحساية البيئية تعج مصمبا أساسيا لمدياسة التشسػية في أؼ بمج ،إذ ال وجػد لتشسية
إقترادية وإجتساعية دوف وجػد حساية حقيقة لمػسط البيئي الحؼ يعير فيو اإلنداف ،مغ أجل
السحافطة عمى السػارد الصبيعية ،لحا ربط السذخع فكخة التشسية السدتجامة بالبيئة مغ أجل تحقيق
تشسية إقترادية ورفاىية إجتساعية لألجياؿ الحالية والقادمة بأقل قجر مسكغ مغ اإلستيالؾ لمسػارد
الصبيعية وبالحج األدنى السقبػؿ مغ األضخار البيئية ،ويعتبخ اإلنداف ىػ محػر التشسية السدتجامة،
 -1السادة  03مغ القانػف رقع  03-83السؤرخ في  05فيفخؼ  1983الستعمق بحساية البيئة ،ج ر عجد  06الرادرة في
 08فيفخؼ .1983

 -2السادة  04الفقخة  04مغ القانػف رقع  ،10-03الدابق.
 -3احسج عبج السشعع ،الهسائل القانهنية اإلدارية لحساية البيئة في الجزائر ،مخجع سابق ،ص .199
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لحلظ البج مغ السحافطة عمى البيئة ،وتتجدج التشسية السدتجامة عمى السدتػػ السحمي عغ شخيق
تفاعل األبعاد الثالث وتذكل البمجية الييئة األساسية لتأميغ ىحه التشسية.

السطمب الثاني
السبادئ القانهنية السشبثقة عن حساية البيئة في إطار التشسية السدتدامة
لع يشز السؤسذ الجستػرؼ الجدائخؼ عمى مبادغ حساية البيئة ،عكذ بعس األنطسة السقارنة
فسثال نجج السيثاؽ الجستػرؼ الفخندي لحساية البيئة لدشة  2004تزسغ بعس السبادغ كالسذاركة
والحق في اإلعالـ ،الػقاية ،الحيصة ،وتختبط ىحه السبادغ إرتباشا وثيقا بالجساعات اإلقميسية ،لكغ
السذخع الجدائخؼ تصخؽ إلييا ضسغ قانػف حساية البيئة حيث نرت السادة  03مغ القانػف رقع
 10-03الستعمق بحساية البيئة في إشار التشسية السدتجامة عمى أف ىحا القانػف يتأسذ عمى جسمة
مغ السبادغ العامة والتي تعتبخ ركيدة قانػف البيئة .
وعسػما إتجيت غالبية األنطسة القانػنية إلى إعتساد أسمػبيغ لحساية البيئة ،األوؿ يقػـ عمى
الػقاية قبل وقػع الزخر البيئي(الفرع األول) ،واألسمػب الثاني يقػـ عمى إصالح الزخر البيئي
بعج وقػعو ،أؼ أنو ذو ىجؼ عالجي (الفرع الثاني).

الفرع األول
السبــــادئ الهقائيـــــــة
تقػـ السبادغ الػقائية عمى محاولة معالجة الزخر قبل وقػعو ،أؼ أنيا مبادغ إحت اخزية

لسعالجة األضخار البيئية ،وتعتبخ األفزل واألنجح ألنيا تقػـ عمى إصالح الزخر قبل وقػعو،
حيث تيجؼ اإلجخاءات الػقائية في مجاؿ حساية البيئة إلى إتخاذ جسيع الدبل واإلجخاءات التي
تؤدؼ إلى تشسية البيئة وتصػيخىا ومشع وقػع أؼ أخصار تيجدىا أو التقميل مغ حجوثيا فالػقاية ىي

الحيمػلة مغ وقػع السذكمة.

1

وقج ترسغ قانػف حساية البيئة في إشار التشسية السدتجامة  10-03مجسػعة مغ السبادغ

القانػنية ذات الصابع الػقائي ،تيجؼ إلى تجشب وقػع الزخر البيئي.

 -1راتب الدعػد ،مرجع سابق ،ص .135
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أوال -مبدأ السحافعة عمى التشهع البيهلهجي :وفقا ليحا السبجأ يشبغي عمى كل نذاط أف يتجشب
إلحاؽ ضخر معتبخ بالتشػع البيػلػجي 1،وألىسيتو فقج أجسع العالع بزخورة السحافطة عميو ألنو

أصبح يجرؾ حجع األضخار الدمبية الشاجسة عغ تجىػره ،وتخجع ىحا اإلىتساـ مغ خالؿ صجور
اإل تفاقية الجولية الخاصة بالحفاظ عمى التشػع البيػلػجي ،وىي الشاتجة عغ مؤتسخ قسة األرض بخيػ
دؼ جانيخو  ،1992وقج إقتخحت عمى الجوؿ السرادقة عمييا إدراج ىحا السبجأ في قػانيشيا

الجاخمية.

2

وقج عخؼ السذخع الجدائخؼ التشػع البيػلػجي ضسغ القانػف  10-03عل أنو قابمية التغيخ

لجػ األجداـ الحية مغ كل مرجر ،بسا في ذلظ األنطسة البيئية البخية والبحخية وغيخىا مغ
األنطسة البيئية السائية والسخكبات االيكػلػجية التي تتألف مشيا وىحا يذسل التشػع ضسغ األصشاؼ

وفيسا بيشيا  ،وكحا تشػع الشطع البيئية 3،كسا تع تكخيدو في بعس القػانيغ الخاصة ذات الرمة

بالبيئة كقانػف الريج البحخؼ وتخبية السائيات 4،حيث يحجد ىحا القانػف كيفية إستغالؿ التشػع
البيػلػجي السائي.
ثانيا -مبدأ عدم تدىهر السهارد الطبيعية :السقرػد بسبجأ عجـ تجىػر السػاد الصبيعية تجشب
إلحاؽ الزخر بالسػارد الصبيعية كالساء ،واليػاء واألرض وباشغ األرض والتي تعتبخ في كل
الحاالت جدء ال يتج أد مغ مدار التشسية ،ويجب أال تؤخح برفة مشعدلة في تحقيق تشسية

مدتجامة 5،ومغ ىشا فيجب السحافطة عمى السػارد الصبيعية وعجـ اإلضخار بيا لزساف تشسية
مدتجامة تحفع حاجات األجياؿ الحاضخة والسدتقبمية معا.

 -1السادة  03الفقخة األولى مغ القانػف رقع  10-03الستعمق بحساية البيئة في إشار التشسية السدتجامة ،الدابق.
 -2خشير سشػسي" ،األبعاد اإلستراتيجية إلدارة حساية البيئة الدولية واإلقميسية" ،مجمة الحقػؽ والعمػـ اإلندانية ،السخكد
الجامعي عاشػر زياف  ،الجمفة  ،العجد ، 2008 ، 01ص.22
 -3السادة  04الفقخة  05مغ القانػف رقع  10-03الستعمق بحساية البيئة في إشار التشسية السدتجامة ،الدابق.
 -4القانػف رقع  11-01السؤرخ في  08جػيمية  2001الستعمق بالريج البحخؼ وتخبية السائيات ،ج ر عجد  36الرادرة
في جػيمية . 2001
 -5السادة  03الفقخة  02مغ القانػف رقع  ،10-03الدابق.
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ثالثا -مبدأ اإلدماج :يتع مغ خاللو دمج التختيبات الستعمقة بحساية البيئة والتشسية السدتجامة عشج
إعجاد السخصصات والبخامج القصاعية وتصبيقيا 1،وفي اإلشار القانػني نمسذ ىحا السبجأ ضسغ

الفرل الثامغ مغ ججوؿ أعساؿ القخف  21في الستصمبات الخئيدية األزمة لجمج األبعاد البيئية عشج
صشع القخار ،بسا في ذلظ السدائل الستعمقة بجمج البيئة والتشسية عل مدتػيات الدياسة التخصيط

واإلدارة ،واإلشار القانػني والتشطيسي ذؼ الرمة واإلستخجاـ الكفء لألدوات اإلقترادية وحػافد

الدػؽ ،وكحلظ التػصية بإنذاء نطاـ محاسبي ججيج يتزسغ تمظ اإلعتبارات.

2

وبحلظ يزصخ السخصصػف وأصحاب الذخكات واألنذصة اإلستثسارية إلى ضخورة أف تتزسغ

أعساليع ومذاريعيع فخوعا يتع فييا اإلتفاؽ عمى الجػانب البيئية في الػقاية والسالئسة اإلنتاجية،
والتخمز مغ مخمفات اإلنتاج ،وحتى بعج اإلستيالؾ في إشار نطع اإلستعادة والتجويخ ويكفل كل
ذلظ بجوائخ ومرالح ثابتة ومدتسخة.

3

رابعا -مبدأ الشذاط الهقائي وترحيح األضرار البيئية باألولهية عشد السردر :يعتبخ مبجأ
الػقاية مغ األىجاؼ القائع عمييا قانػف حساية البيئة في إشار التشسية السدتجامة ،إذ نرت السادة

 02أف مغ بيغ أىجاؼ حساية البيئة في إشار التشسية السدتجامة نجج الػقاية مغ كل أشكاؿ التمػث
واألضخار السمحقة بالبيئة ،وذلظ بزساف الحفاظ عمى مكػناتيا ،ويكػف ذلظ بإستعساؿ أحدغ

التقشيات الستػفخة وبتكمفة إقترادية مقبػلة ويمدـ كل شخز يسكغ أف يمحق نذاشو ضخ ار كبي اخ

بالبيئة ،مخاعاة مرالح الغيخ قبل الترخؼ.

4

 -1السادة  03ؼ  04مغ القانػف رقع  ،10-03الدابق.
 -2عبج الغشي حدػنة ،الحساية القانهنية لمبيئة في إطار التشسية السدتدامة ،أشخوحة دكتػراه ،كمية الحقػؽ والعمػـ
الدياسية ،جامعة دمحم خيزخ ،بدكخة  ،2102-2102،ص .26

 -3مػنة مقالتي" ،إشكالية التدىهر البيئي(محاولة لمفيم والسعالجة القانهنية)" ،مجمة الباحث لمجراسات األكاديسية ،كمية
الحقػؽ والعمػـ الدياسية ،باتشة ،العجد  ،12جانفي  ، 2018ص.245

 -4السادة  02الفقخة  05مغ القانػف رقع  ،10-03الدابق.
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وقج نز السذخع عمى ىحا السبجأ ضسغ السخسػـ الخئاسي رقع  117-05الستعمق بتجابيخ

الحساية مغ اإلشعاعات السؤيشة 1،فالسدتغل ليحه اإلشعاعات ممدـ بإتخاذ كل تجابيخ الػقاية مغ
حػادث اإلشعاعات في حالة نقل ىحه السػاد شبقا لمسادة  13مشو.
كسا نرت عميو السادة  08فقخة  03مغ القانػف رقع  ، 20-04حيث أف العسل الػقائي

والترحيحي باألولػية عشج السرجر بسقتزاه يجب أف تحخص أعساؿ الػقاية مغ األخصار الكبخػ،

قجر اإلمكاف ،وبإستعساؿ أحدغ التقشيات ،وبكمفة مقبػلة إقتراديا ،عمى التكفل أوال بأسباب القابمية
لإلصابة ،قبل سغ التجابيخ التي تدسح بالتحكع في آثار ىحه القابمية.

خامدا -مبدأ الحيطة :يعتبخ مغ السبادغ التي حطيت بإىتساـ كبيخ خرػصا بعج التصػر

العمسي والتكشػلػجي الحاصل ،حيث يقػـ ىحا السبجأ عمى إلداـ األفخاد والجوؿ ضخورة اإللتداـ

بإنتياج مشيج تتخح فيو كل التجابيخ السالئسة لحساية البيئة والسحافطة عمييا ،وال يقترخ األمخ عمى
األضخار البيئية التي تفصغ العمع إلى وقػعيا بدبب بعس األنذصة السمػثة ،بل حتى تمظ التي
يثػر شظ حػؿ وقػعيا مدتقبال رغع عجـ تػافخ دالئل عمسية تثبت ذلظ ،أؼ أنشا نتخح التجابيخ

الالزمة بسجخد الذظ في أف فعال معيغ يدبب ضخ ار عمى البيئة.

2

وبشاء عمى ىحا السبجأ يجب أال يكػف عجـ تػفخ التقشيات نط اخ لمسعارؼ العمسية والتقشية الحالية،
سببا في تأخيخ إتخاذ التجابيخ الفعمية والستشاسبة لمػقاية مغ خصخ األضخار الجديسة السزخة
بالبيئة ،ويكػف ذلظ بتكمفة إقترادية مقبػلة 3،وقج تع تكخيذ ىحا السبجأ في مجاالت بيئية عجيجة

مثل السخسػـ رقع  149-88الحؼ يزبط التشطيع السصبق عمى السشذات السرشفة والحؼ يذتخط
إرفاؽ شمب التخخيز إلنذاء السشذات السرشفة بػثيقة السخاشخ والتجابيخ الستخحة لتجشبيا والتي

تعج تجابيخ إحتياشية.

4

 -1السخسػـ الخئاسي رقع  117-05السؤرخ في  11افخيل  2005الستعمق بتجابيخ الحساية مغ اإلشعاعات السؤيشة ،ج ر
عجد  27الرادرة بتاريخ  13افخيل .2005

 -2دمحم صافي يػسف ،مبدأ اإلحتياط لهقهع األضرار البيئية(دراسة في إطار القانهن الدولي لمبيئة) ،دار الشيزة العخبية ،

مرخ ،2007 ،ص .177

 -3السادة  03ؼ  06مغ القانػف رقع  ،10-03الدابق.
 -4السادة  07الفقخة  05مغ السخسػـ رقع  149-88السؤرخ في  26جػيمية  1988الستعمق بزبط التشطيع الحؼ يصبق
عمى السشذات السرشفة ويحجد قائستيا  ،ج ر عجد  30صادرة في  27جػيمية  ،1988ممغى.
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كسا تزسشو أيزا القانػف الستعمق بالػقاية مغ األخصار الكبخػ وتدييخ الكػارث في إشار

التشسية السدتجامة ضسغ السادة  08التي نرت عمى أف قػاعج الػقاية مغ األخصار الكبخػ وتدييخ
الكػارث تقػـ عمى مجسػعة مبادغ ،يعتبخ مبجأ الححر والحيصة مغ أىسيا والحؼ يجب بسقتزاه أال

يكػف عجـ التأكج بدبب عجـ تػفخ السعارؼ العمسية والتقشية حاليا ،سببا في تأخيخ إعتساد تجابيخ
فعمية ومتشاسبة تخمي إلى الػقاية مغ أؼ خصخ ييجد السستمكات واألشخاص والبيئة عمى العسػـ،

بتكمفة مقبػلة مغ الشاحية اإلقترادية.

1

وكخس ىحا السبجأ عمى الرعيج الجولي بسػجب إعالف ريػدؼ جانيخو حػؿ البيئة والتشسية

ضسغ السبجأ  15مشو ،2وكحا مختمف السعاىجات واإلتفاقيات التابعة لو ،وتعتبخ الجدائخ مغ الجوؿ
السرادقة عميو ،فبسجخد الذظ أف نذاشا معيشا قج يدبب ضخ ار أو خص اخ عمى البيئة يفعل ىحا

السبجأ ،وال يذتخط السعخفة التامة بالخصخ ولكغ يكفي الذظ أف ىشاؾ نذاط معيغ قج يتدبب بزخر
عمى البيئة ،وقج تقػـ مدؤولية الدمصات العامة نتيجة عجـ إلتداميا بيحا السبجأ.

3

سادسا -مبدأ اإلعالم والسذاركة :مغ خالؿ ىحا السبجأ ،فعمى الدمصات أف تديل لمسػاششيغ
وتسكشيع مغ حقيع في اإلعالـ وتذجع مذاركتيع في الحفاظ عمى البيئة ويكػف ذلظ بتسكيشيع مغ

حق اإلشالع عمى السعمػمات السختبصة بالػضع البيئي والسذاركة في إتخاذ الق اخرات واإلحتياشات
الستعمقة بالسحافطة عمى البيئة وحسايتيا.

4

وقج كخس ىحا السبجأ عمى السدتػػ الجولي بسقتزى إتفاقية قسة األرض بخيػ دؼ جانيخو سشة

 ،1992بحيث نز إعالف ريػ في السبجأ العاشخ مشو عمى أنو":تعالج قزايا البيئة عمى أفزل
 -1القانػف رقع  20-04السؤرخ في  25ديدسبخ  2004الستعمق بالػقاية مغ األخصار الكبخػ وتدييخ الكػارث في إشار
التشسية السدتجامة  ،ج ر عجد  84صادرة في  29ديدسبخ . 2004

 -2نرت السادة  15مغ إعالف ريػ ديجانيخو بذاف البيئة عمى انو ":مغ أجل حساية البيئة  ،تأخح الجوؿ عمى نصاؽ واسع
،بالشيج الػقائي  ،حدب قجراتيا  ،و في حاؿ ضيػر خصخ حجوث ضخر جديع أو أخصار ضخر ال سبيل إلى عكذ

إتجاىو ،ال يدتخجـ اإلفتقار إلى اليقيغ العمسي الكامل سببا لتأجيل إتخاذ تجابيخ تتدع بفعالية التكاليف لسشع تجىػر البيئة".
- Abdelkader Kacher, "Des crimes de lʼhumanité contre la vie", Revue des sciences

3

juridiques et administratives, Faculté de droit, Université de Tlemcen, N º 01, 2003, p 45.

- Philppe Malingrey, Introduction au droit de lʼenvironnement, la voiser ,4éme édit.

4

,Paris, 2008, p 08.
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وجو بسذاركة جسيع السػاششيغ السعشييغ ،عمى السدتػػ السشاسب ،وتػفخ لكل فخد فخصة مشاسبة،
عمى الرعيج الػششي ،لمػصػؿ إلى ما في حػزة الدمصات العامة مغ معمػمات متعمقة بالبيئة ،بسا

في ذلظ السعمػمات الستعمقة بالسػاد واألنذصة الخصخة في السجتسع  ،كسا تتاح لكل فخد فخصة
السذاركة في عسميات صشع القخار ،وتقػـ الجوؿ بتيديخ وتذجيع وتػعية الجسيػر ومذاركتو عغ

شخيق إتاحة السعمػمات عمى نصاؽ واسع ،وتكفل فخص الػصػؿ بفعاليتو إلى اإلجخاءات القزائية

واإلدارية ،بسا في ذلظ التعػيس وسبل اإلنتراؼ.

وىػ ما نز عميو السذخع الفخندي بسػجب قانػف حساية البيئة لفخندي في السادة  110التي
نرت عمى حق أؼ مػاشغ في العمع بكل ما يتعمق بالبيئة وحالتيا وكل األنذصة الخصيخة.

1

ونجج السذخع الجدائخؼ نز عميو ضسغ السادة  03الفقخة األخيخة مغ القانػف  10-03عل أف

لكل شخز الحق في أف يكػف عمى عمع بحالة البيئة ،والسذاركة في اإلجخاءات السدبقة عشج إتخاذ
الق اخرات التي قج تزخ بالبيئة ،وبالتالي فسغ حق السػاششيغ والسجتسع السجني الحرػؿ عمى
معمػمات تتعمق بحالة البيئة وذلظ ليتحسمػا مدؤولية حسايتيا وبالسقابل البج مغ تػفيخ السعمػمات
الالزمة ليع مغ أجل حسايتيا والسحافطة عمييا.

2

الفرع الثاني
السبــــــــــادئ العالجيـــــــة
وىي السبادغ التي تصبق بعج وقػع الزخر البيئي ،أؼ أف السقرػد مشيا ىػ مكافحة األضخار

واألخصار البيئية الحاصمة أو الحج مشيا وإرجاعيا إلى حالتيا األصمية ،وتتسثل في مبجأيغ ىسا مبجأ

اإلستبجاؿ ،ومبجأ السمػث الجافع.

أوال -مبدأ االستبدال :والسقرػد بو إمكانية استبجاؿ عسل مزخ بالبيئة بأخخ يكػف اقل خصخا،
ويختار ىحا الشذاط األخيخ حتى ولػ كانت تكمفتو مختفعة مادامت مشاسبة لمقيع البيئية مػضػع

الحساية 3،وفي ىحا اإلشار قاـ وزيخ البيئة وتييئة اإلقميع والدياحة في إشار بخنامج الحكػمة
- Poli_Broc Aurélia , guide pratique du droit de lʼenvironnement ,Berger_Levrault, Paris,

1

2003 ,p18.

 -2لسعمػمات أكثخ :أنطخ الفرل الثاني مغ الباب األوؿ مغ ىحه األشخوحة.
 -3السادة  03الفقخة  3مغ القانػف  10-03الستعمق بحساية البيئة في إشار التشسية السدتجامة ،الدابق.
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الستعمق بحساية البيئة والسحيط عمى غمق مرشع اإلسسشت أميانت ومذتقاتو بسفتاح بػالية البميجة،

حيث تقخر الغمق الشيائي لمسرشع نتيجة األخصار الرحية عمى السػاششيغ ،السيسا العساؿ الحيغ

يتجاوز عجدىع أكثخ مغ  475عامال ،وقج تع تدجيل عجة حاالت مخضية وحاالت وفاة بدبب مادة
األميانت التي تدببت في اإلصابة بسخض الدخشاف ،وقج جاء قخار غمق السرشع بعج دراسة معسقة

أكجت خصػرة السرشع عمى صحة السػاششيغ والبيئة.

وفي ذات الدياؽ أكج الػزيخ أنو وبعج غمق ىحا السرشع فإف مادة األميانت ال تشتج وال تدػؽ
ولغ تدتػرد وأف السشتػج البجيل ىػ الحجيج والبالستيظ ،كسا سيتع تشريب لجشة مخترة عمى

مدتػػ السرشع تعسل عمى إزالة الذػائب والتمػث وتشطيفو نيائيا مغ ىحه السادة ،في إنتطار
1

إستبجاؿ نذاشو بشذاط يحتخـ البيئة.

ثانيا -مبدأ السمهث الدافع :يعتبخ ىحا السبجأ مغ أىع السبادغ السؤسدة لحساية البيئة والسجدجة
ليا عمى إعتبار أنو مكسل لمسبادغ الػقائية الدالفة الحكخ ،حيث أنو يقػـ عمى فخض رسػـ ونفقات
وتكاليف عمى كل مغ تدبب في إحجاث التمػث أو اإلضخار بالبيئة ،حيث يعتبخ ىحا السبجأ مغ بيغ
أىع السبادغ القانػنية التي تحقق التشسية السدتجامة بذكل كبيخ وفعاؿ كػنو مختبط بالجانب

اإلقترادؼ لمشذاشات السمػثة ،وييجؼ إلى تحريل التكاليف اإلجتساعية لمتمػث الحؼ تحجثو كخادع
يجعل السؤسدات الستدببة في التمػث تترخؼ بصخيقة تشدجع فييا آثار نذاشاتيا مع التشسية
السدتجامة التي تعتبخ الشسػذج الػحيج السقبػؿ مغ غالبية الجوؿ إف لع تكغ كميا.

2

وقج تع ضيػر ىحا السبجأ بجاية األمخ عمى السدتػػ الجولي في عجة إتفاقيات دولية ،كتػصية

مشطسة التعاوف والتشسية اإلقترادية الرادرة في  26ماؼ  ،1972بسقتزى إتفاقية باريذ السؤرخة

في  14ديدسبخ ،1965وكانت تدعى لمسداىسة في التشسية اإلقترادية وكانت تعتبخ السحافطة
عمى البيئة جدء ال يتج أد مغ عسمية التشسية 3،وتعتبخ ىحه السشطسة األولى في إقخار ىحا السبجأ،

حيث بيشت بأف السمػث يجب أف يتحسل الشفقات الستعمقة بتجابيخ الػقاية ومكافحة التمػث السحجدة
مغ قبل الدمصات العسػمية مغ أجل السحافطة عل البيئة ،باإلضافة إلى الشز عمى ىحا السبجأ في
 -1جخيجة السداء ليػـ  27جػيمية  ،2008غمق مرشع "اسسشت أميانت "بسفتاح (البميجة) ،السػقع:
 ،https://www.djazairess.com/elmassa/9849تاريخ زيارة السػقع 22 :مارس .2018
 -2حدػنة عبج الغشي ،الحساية القانهنية لمبيئة في إطار التشسية السدتدامة ،مخجع سابق ،ص .26
 -3أشخؼ عخفات أبػ حجارة ،مبدأ السمهث يدفع ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة ،مرخ ،2007 ،ص .54
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بخنامج عسل السجسػعة األوروبية األولى السؤرخ في  22نػفسبخ ،1973أيغ صخحت ىحه
السجسػعة أنيا تصبق ىحا السبجأ.

1

كسا تع الشز عميو في مؤتسخ يخو دؼ جانيخو عاـ  1992ضسغ السبجأ الدادس عذخ والحؼ
نز عمى انو يشبغي أف تدعى الدمصات الػششية إلى تذجيع إستيعاب التكاليف البيئية داخميا

وإستخجاـ األدوات اإلقترادية ،آخحة في الحدباف الشيج القاضي بأف يكػف السدؤوؿ عغ التمػث
ىػ الحؼ يجب أف يتحسل تكمفة التمػث مع السخاعاة الػاجبة لمرالح العاـ ،دوف اإلخالؿ بالتجارة

واإلستثسار الجولييغ ،2وبالتالي فاإلقترادؼ (السشتج) يتحسل كل التكاليف التي سببيا نذاشو
ألشخاص آخخيغ.
أيزا تبشت األنطسة السقارنة ىحا السبجأ ،فشجج السذخع الفخندي قج نز عميو في القػانيغ الجاخمية

الستعمقة بحساية البيئة إستجابة إلى التػجييات األوروبية التي دعت األعزاء إلى إدخالو ،وقج
نرت عمى ذلظ السادة  15مغ القانػف الستعمق بالسشذات السرشفة مغ أجل حساية البيئة الرادر

في  19جػيمية .1976

3

كسا نجج السذخع السرخؼ قج تبشى ىجا السبجأ ضسغ قانػف حساية البيئة رقع  04لدشة 1994

السعجؿ بالقانػف  09لدشة  ،2009حيث نرت السادة  17مغ الفرل الخابع تحت عشػاف الحػافد
عمى أنو يزع جياز شؤوف البيئة باإلشتخاؾ مع و ازرة السالية نطاما لمحػافد التي يسكغ أف يقجميا

الجياز والجيات اإلدارية السخترة والسشذآت واألفخاد وغيخىا الحيغ يقػمػف بأعساؿ أو مذخوعات

مغ شأنيا حساية البيئة.

وبالخجػع إلى القانػف الجدائخؼ نجج أف الجدائخ_ وبعج اإلستقالؿ_ قج تبشت سياسة ترشيع
ثقيمة لتحقيق التشسية ولكغ دوف مخاعاة إنعكاساتيا الزارة عمى البيئة ،خاصة في ضل غياب
دراسات التأثيخ عمى البيئة ،لحلظ كاف ىشاؾ دفع كبيخ لمتشسية الرشاعية رخز لمسدتثسخيغ
واإلستشداؼ الفاحر لمسػارد الصبيعية ،بدبب اإلقتراد السػجو الحؼ كاف مفخوضا آنحاؾ ،باإلضافة
-Michel Prieur, Op.cit ,p p 136,137.
 -2السبجأ  16مغ إعالف ريػ بذاف البيئة والتشسية .
 -3عبج الخحساف بػفمجة  ،السدؤولية السدنية عن األضرار البيئية ودور التامين ،أشخوحة دكتػراه  ،كمية الحقػؽ والعمػـ
الدياسية  ،قدع الحقػؽ ،جامعة أبػ بكخ القايج ،تمسداف ،2016-2015 ،ص .118
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إلى غياب الخسػـ البيئية التي مغ شأنيا التخفيف مغ أضخار التمػث وجعل السمػث يتحسل
السدؤولية عغ األضخار الشاجسة عغ إستغاللو لمشذاط السزخ بالبيئة.

1

وقج نز السذخع عمى ىحا السبجأ في السادة  03فقخة  07مغ قانػف حساية البيئة في إشار
التشسية السدتجامة ،حيث أف كل شخز يتدبب نذاشو أو يسكغ أف يتدبب في إلحاؽ الزخر
بالبيئة ،نفقات كل تجابيخ الػقاية مغ التمػث والتقميز مشو وإعادة األماكغ وبيئتيا إلى حالتيسا

األصمية.

فاليجؼ مغ ىحا السبجأ ىػ الزغط السالي عمى السمػث ليقػـ بالحفاظ عمى البيئة ويستشع عغ

تمػيثيا ومحاولة إستعساؿ تكشػلػجيا أقل تمػيثا ،وبالتالي فكل مغ يؤدؼ عسل يزخ أو يسكغ أف
يزخ بالبيئة ممدـ بكل التعػيزات إلصالح األضخار الشاجسة عغ ىحا العسل.

حيث أوجبت الدياسات البيئية الحجيثة أف يتحسل الستدبب في إلحاؽ الزخر بالبيئة كل

الشفقات الستعمقة بالتجابيخ الػقائية مغ التمػث وأيزا إعادة األماكغ الستزخرة مغ جخاء الشذاط إلى
حالتيا األصمية إستشادا إلى مبجأ السمػث الجافع .

2

وقج عخؼ الفقو مبجأ السمػث الجافع عمى أنو ":مفيػـ إقترادؼ ،والحؼ يعشي أف الدمع أو

الخجمات السعخوضة في الدػؽ يجب أف تعكذ كمفة السػاد السدتعسمة ،بسا في ذلظ السػارد البيئية،
ذلظ أف إلقاء نفايات ممػثة في اليػاء أو السياه أو التخبة ىػ نػع مغ إستعساؿ ىحه السػارد ضسغ

عػامل اإلنتاج ويؤدؼ عجـ دفع ثسغ إستخجاـ ىحه السػارد البيئية التي تجخل ضسغ عػامل اإلنتاج
إلى ىجرىا وتحصيسيا والقزاء عمييا" لحلظ يعتبخ اإلقتراديػف أف سبب تجىػر البيئة يعػد إلى ىحه

السجانية في إستخجاـ السػارد البيئية.3

 -1عبج الخحساف بػفمجة  ،مرجع سابق ،ص .119
- Omar Soufiane, "Les incohérences du régime juridique de lʼenvironnement :lʼexemple

2

de la mise en œuvre du principe pollueur payeur ", Revu algérienne ,Nº02 ,1998 ,p 07.24.

- Jean Philippe Barde, économie et politique de l’environnement, 2éme édit., paris, 1992, p

3

210.
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ويسكغ القػؿ أف ىحا السبجأ يقػـ عمى إلقاء عبء التكمفة اإلجتساعية لمتمػث عمى الذخز
الستدبب في عسمية التمػث ،كأداة ووسيمة لرج األشخاص عغ تمػيث البيئة.

1

السطمب الثالث
السذاكل البيئية التي تيدد حساية البيئة في إطار التشسية السدتدامــــة
التجىػر البيئي ال يشتج مغ فخاغ ،وسػاء كاف بقرج أو بجوف قرج يعج الشذاط البذخؼ

وتبعاتو أىع مدبباتو ،ويقرج بالشذاط البذخؼ ىشا كل صػر تفاعل اإلنداف مع بيئتو عمى مدتػػ

الكخة األرضية بأكسميا ،فمع تدمع بيئات العالع السختمفة مغ التجميخ سػاء كانت دوال متقجمة أو
نامية.

وتتعجد السذاكل البيئية خاصة مع الػقت الخاىغ ،ومغ أبخزىا التمػث البيئي الحؼ يعتبخ

الخصخ األكبخ واألخصخ في عجاد السذاكل البيئية ،مع وجػد مذاكل بيئية أخخػ كثيخة ومتشػعة

مشيا العالسية والجاخمية مغ بيشيا مذكل تغيخ السشاخ ،إستشداؼ السػارد الصبيعية ،تخاجع الغصاء
الشباتي ،الترحخ ،اإلنجخاؼ...ومسا أدػ إلى ضيػر ىحه السذاكل ىػ إختالؿ العالقة بيغ اإلنداف
وبيئتو التي يعير فييا ،وسيتع ضسغ ىحا السصمب دراسة مذكل التمػث البيئي (الفرع األول)،

وإلقاء نطخة عمى بعس السذاكل البيئية األخخػ (الفرع الثاني).

الفرع األول
التمــــــــــــهث البيئــــــــي
يعتبخ التمػث البيئي مغ أخصخ وأىع السذكالت التي تػاجو البيئة عمى اإلشالؽ ،وىػ يحتل
مكاف الرجارة في الجراسات الستعمقة بحساية البيئة ،حتى أنو شغى عمى مذكالت البيئة وقزاياىا

األخخػ ،ولعل مخجع ذلظ في أنو يذكل ندبة كبيخة بيغ السخاشخ والسذاكل التي تػاجو الػسط
البيئي ،ىحا مغ ناحية ،كسا أنو غالبا ما يكػف ناتجا عغ فعل اإلنداف عمى خالؼ غالبية السخاشخ

البيئية األخخػ التي يخجع بعزيا إلى أسباب شبيعية ال يج لإلنداف فييا ،ضف إلى ذلظ فإف خصخ
التمػث يسذ برػرة مباشخة وكبيخة الرحة البيئية لإلنداف عمى كػكب األرض.
 -1لسعمػمات أكثخ أنطخ الفرل الثاني مغ الباب الثاني مغ األشخوحة ،ص  268وما بعجىا.
 -2عيج دمحم السشاخ العازمي ،مرجع سابق ،ص .60
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وقج إرتبط في أذىاف الكثيخيغ أف التمػث ىػ السذكمة الػحيجة لمبيئة وأف الترجؼ ليا يحل

مذاكل البيئة األخخػ ،وبالتالي فالحجيث عغ حساية البيئة يعشي الحجيث عغ حسايتيا مغ أخصار

التمػث ،وقج إرتبط ضيػر التمػث بطيػر الرشاعة ،فالتقجـ الرشاعي أدػ إلى بخوز ىحا اإلشكاؿ
برػرة كبيخة.
أوال -مفيهم التمهث البيئي :يعتبخ التمػث أكبخ السذاكل التي تيجد البيئة ،لحا سيتع التصخؽ إلى
تعخيفو المغػؼ واالصصالحي والقانػني مغ أجل تحجيج السفيػـ العاـ لمتمػث البيئي.

 -10تعريف التمهث لغة :التمػث في المغة يعشي التمصيخ ،يقاؿ لػث الذيء أؼ لصخو ،لػث
ثيابو بالصيغ ،أؼ :لصخيا ،ولػث الساء،أؼ :كجره.

1

يدتخجـ في المغة اإلنجميدية لمجاللة عمى التمػث مفخدة  nottullOPكإسع ،وفعمو ،nOttulP

و nOttullPlلمجاللة عمى السػاد السمػثة ،كسا يدتخجـ في المغة الفخندية نفذ السفخدات ،والتي
تعشي تجنيذ أو تمػيث اليػاء أو مياه الشيخ بالشفايات الرشاعية أو تجنيذ الكشيدة.

2

 -10تعريف التمهث اصطالحا :تع تعخيف التمػث البيئي عمى أنو إحجاث تغيخ في البيئة التي

تحيط بالكائشات الحية بفعل اإلنداف وأنذصتو مسا يؤدؼ إلى ضيػر بعس السػارد التي تتالءـ مع

السكاف الحؼ يعير فيو الكائغ الحي ويؤدؼ إلى إختاللو.

3

كسا عخؼ بأنو كل تغييخ كسي أو كيفي في مكػنات البيئة الحية أو غيخ الحية ال تقجر

األنطسة البيئية عمى إستيعابو دوف أف يختل إتدانيا 4،وورد تعخيف آخخ يشز عمى أف التمػث
البيئي ىػ التغيخات غيخ السخغػبة فيسا يحيط باإلنداف كميا أو جدئيا كشتيجة ألنذصتو مغ خالؿ

حجوث ثأثيخات مباشخة أو غيخ مباشخة تغيخ مغ السكػنات الصبيعية والكيسيائية والبيػلػجية لمبيئة
مسا يؤثخ عمى اإلنداف ونػعية الحياة التي يعيذيا.

5

 -1ابغ مشطػر ،مرجع سابق ،ص . 408
 -2إسساعيل نجع الجيغ زنكة ،مرجع سابق ،ص ص .55-54
 -3فخاس احسج الخخجي ،مرجع سابق ،ص .54
 -4رشيج الحسج ،دمحم سعيج صباريشي ،مرجع سابق ،ص .120
 -5أحسج محسػد الجسل ،حساية البيئة البحرية من التمهث ،مشذأة السعارؼ ،اإلسكشجرية ،د.س.ف ،ص .44
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ومسا سبق التصخؽ إليو يسكغ القػؿ أف جل التعخيفات تجور حػؿ درجة تخكيد السػاد السمػثة

وكيفية تفاعميا مع الػسط البيئي الحؼ تجخل فيو وتأثيخىا الزار عمى الكائشات الحية وغيخ الحية،
باإلضافة إلى التغييخات الفيديائية والبيػلػجية.

1

-10التعريف القانهني لمتمهث :يعتبخ مرصمح التمػث مغ السرصمحات واأللفاظ الحجيثة التي
دخمت عالع القانػف ،لحا يرعب عمى السذخعيغ والفقو القانػني إيخاد تعخيف جامع مانع لو بحيث
يتع مغ خاللو معالجة دقيقة لساىية التمػث ،وذلظ بدبب تعجد أسبابو وتذابظ آثاره وتجاخمو بحيث

تغصي إلى حج كبيخ جسيع مجاالت الحياة البذخية 2،فالكثيخ مغ فقياء القانػف يخوف صعػبة وضع
تعخيف قانػني عمسي دقيق وواضح لمتمػث ،فالسفيػـ القانػني لمتمػث يغمب عميو شابع السخونة،

3

ورغع إترافو بالسخونة وصعػبة وضع تعخيف لو ،إال أف ىشاؾ مغ القػانيغ مغ قامت بتعخيف
التمػث.

4

بالشدبة لمسذخع الجدائخؼ فقج عخفو بسػجب السادة  4فقخة  8مغ القانػف  10-03بقػلو ":ىػ

كل تغييخ مباشخ أو غيخ مباشخ لمبيئة يتددب فيو كل فعل يحجث أو قج يحجث وضعية مزخة

بالرحة وسالمة اإلنداف والشبات والحيػاف ،اليػاء والجػ والساء واألرض والسستمكات الجساعية

والفخدية" ،ويخػ جانب مغ الفقو القانػني أف التمػث يتحقق بفعل اإلنداف ونتيجة تعسجه وإىسالو أو

 -1عيج دمحم مشاحى السشػخ العازمي ،مرجع سابق ،ص.62
 -2إسساعيل نجع الجيغ زنكة ،مرجع سابق ،ص .57
 -3عيج دمحم مشاحى السشػخ العازمي ،مرجع سابق ،ص .62
 -4عمى غخار السذخع الجدائخؼ ىشاؾ مغ القػانيغ مغ وضعت تعخيفا لمتمػث البيئي ومشيا:


السذخع األردني عخؼ تمػث البيئة ضسغ قانػف حساية البيئة األردني رقع  52لدشة  2006بقػليا ":ىػ أؼ تغييخ في
عشاصخ البيئة مسا قج يؤدؼ برػرة مباشخة أو غيخ مباشخة عمى اإلضخار بالبيئة أو يؤثخ سمبا عمى عشاصخىا أو
يؤثخ عمى مسارسة اإلنداف لحياتو الصبيعية".



السذخع السرخؼ عخؼ تمػث البيئة ضسغ قانػف البيئة رقع  04لدشة  1994ضسغ السادة  01فقخة  07بأنو ":أؼ
تغييخ في خػاص البيئة مسا يؤدؼ بصخيقة مباشخة أو غيخ مباشخة إلى إضخار بالكائشات الحية أو السشذات أو يؤثخ
عمى مسارسة اإلنداف ؿ"حياتو الصبيعية".



السذخع الفخندي عخفو ضسغ السادة  03مغ قانػف  91لدشة  " :1983إدخاؿ أؼ مادة ممػثة في السحيط برفة

مباشخة أو غيخ مباشخة  ،سػاء كانت بيػلػجية أو كيسيائية أو مادية".
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عجده عغ إقامة التػازف بيغ األعساؿ الالزمة إلشباع حاجاتو وبيغ السحافطة عمى سالمة البيئة
وخمػىا مغ التمػث.

1

وىشاؾ تعخيف قانػني عاـ لمتمػث يحطى بالقبػؿ لجػ جانب كبيخ مغ فقياء القانػف ،وىػ

التعخيف الرادر ضسغ وثائق مشطسة التعاوف والتشسية االقترادية ألوروبا:

2

" التمػث ىػ إدخاؿ

اإلنداف مباشخة أو بصخيق غيخ مباشخ لسػاد أو لصاقة في البيئة ،والحؼ يدتتبع نتائج ضارة ،عمى

نحػ يعخض الرحة اإلندانية لمخصخ ،ويزخ بالسػارد الحيػية وبالشطع البيئية ،ويشاؿ مغ قيع التستع

بالبيئة ،أو يعػؽ اإلستخجامات األخخػ السذخوعة لمػسط".

3

ومغ خالؿ اإلشالع عمى مختمف الجراسات في ىحا السػضػع تخػ مجسميا أف مفيػـ التمػث

يختمف مغ قانػف آلخخ ،إال أف التمػث يحتػؼ عمى عشاصخ متفق عمييا متى تحققت فشحغ أماـ

تمػث بيئي وىي:

أ -إدخال عهامل ممهثة إلى البيئة :حتى يتحقق التمػث يجب إدخاؿ مػاد أو شاقة في البيئة،
سػاء كانت ىحه السػاد في صػرة صمبة ،سائمة أو غازية أو كانت الصاقة في شكل ح اخرة أو إشعاع

وأف تؤدؼ إلى حجوث تغيخ بالبيئة ،كإنجثار العشاصخ السكػنة لمػسط أو تشاقريا 4،كسا يذسل
التأثيخ عمى نػعية وخػاص العشاصخ سػاء مغ حيث الكع كديادة ندبة العػامل السمػثة عغ السعتاد

مثل زيادة ثاني أكديج الكاربػف في اليػاء ،أو نقز األكدجيغ فيو ،أو مغ حيث الكيف بإدخاؿ
مػاد لع يدبق وجػدىا مغ قبل في الػسط البيئي مثل السبيجات الحذخية التي تختمط بالساء والتخبة

وتمػثيسا.

5

 -1ماجج راغب الحمػ ،قانهن حساية البيئة في ضهء الذريعة ،دار السصبػعات الجامعية ،اإلسكشجرية  ،ص .32
 -2ىي مشطسة دولية مكػنة مغ مجسػعة مغ البمجاف الستقجمة التي تقبل مبادغ الجيسقخاشية التسثيمية وإقتراد الدػؽ الحخ،

نذأت في سشة  1948عغ مشطسة التعاوف االقترادؼ األوروبي العسمية التي يتدعسيا الفخندي روبيخ مارجػليغ لمسداعجة
عمى إدارة خصة مارشاؿ إلعادة ‘ عسار أوروبا بعج الحخب العالسية الثانية .وبعج فتخة تع تػسيعيا لتذسل عزػيتيا بمجاف

غيخ أوروبيو وفي سشة  1960تع إصالحيا لكي تكػف مشطسة التعاوف والتشسية االقترادية
 -3عيج دمحم مشاحى السشػخ العازمي ،مرجع سابق ،ص .62
 -4أحسج عبج الكخيع سالمة  ،قانهن حساية البيئة  ،ص .81
 -5ماجج راغب الحمػ  ،قانهن حساية البيئة في ضهء الذريعة  ،مخجع سابق ،ص .40
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ب -أن يكهن إدخال ىذه العهامل السمهثة بفعل شخص قانهني :فالقانػف ال يخاشب بأحكامو

إال مغ ثبتت لو الذخرية القانػنية ،ويدتػؼ في ذلظ الذخز الصبيعي أو الذخز السعشػؼ

كالذخكات والييئات 1،ومغ أمثمة ىحه العػامل السؤدية لتمػيث البيئة والتي تكػف بػاسصة أشخاص
شبيعية أو إعتبارية نجج :دخاف السرانع ،إجخاء التجارب الشػوية ،إلقاء اإلنداف لسخمفات سامة
بالبيئة.

غيخ أف التمػث أحيانا يكػف ناتجا عغ ضػاىخ شبيعية كالعػاصف والبخاكيغ والدالزؿ
والفيزانات إال أف التمػث بسفيػمو القانػني ال يتزسغ ىحا الشػع مغ التمػث ،غيخ أف ىشاؾ مغ

قاؿ بأف ىحا الشػع أيزا ىػ محل لمتشطيع القانػني مغ خالؿ قػاعج القانػف اإلدارؼ مثل تمظ التي

تزع اإلجخاءات الخاصة بسػاجية الكػارث البيئية والشاتجة عغ أفعاؿ الصبيعة والقػة القاىخة ىحا

ضسغ نصاؽ داخمي ،أو عمى السدتػػ الخارجي مغ خالؿ ما تفخضو االتفاقات الجولية عمى الجوؿ
السػقعة عمييا مغ التدامات.

2

ج -أن يترتب عميو ضرر محقق أو محتسل الهقهع :أؼ أف إدخاؿ العػامل السمػثة يؤدؼ إلى

حجوث أضخار بالبيئة ،أو عمى األقل تقجيخ أف ىشاؾ ضخر محتسل الػقػع نتيجة ليحا اإلدخاؿ في

السدتقبل 3،وبالتالي ال بج مغ وجػد سبب وىػ وجػد مػاد ممػثة بالبيئة ،تحقق ضخر بالبيئة عغ
شخيق شخز قانػني ،ووجػد عالقة سببية بيشيسا ،فشكػف أماـ تمػث البيئة.

بالتالي فالسفاىيع الخاصة بالتمػث البيئي كثيخة ومتشػعة ،غيخ أنو ميسا إختمفت السفاىيع،

فالسجلػؿ القانػني لمتمػث ال بج أف يكػف مخنا وقابال لمتصػر ويذسل كافة عشاصخ البيئة بالحساية
ويػاكب التغييخات التي تص أخ بدبب التصػرات العمسية والتكشػلػجية اليائمة وذات الشدق الدخيع.

ثانيا -أنهاع التمهث البيئي :ىشاؾ أنػاع عجيجة لمتمػث بحدب السعاييخ التي يتع مغ خالليا
الشطخ إليو ،مشيا ما يختكد عمى مػضػع التمػث وأخخ عمى مرجره ،وثالث مغ خالؿ الشصاؽ
الجغخافي ،ورابع يختكد عمى شبيعة التمػث ،وخامذ يعتسج عمى آثاره ،غيخ أف ىحا التعجد ليذ

 -1داود عبج الخزاؽ الباز ،األساس الدستهري لحساية البيئة من التمهث  -دراسة تحميمية في إطار السفيهم القانهني
لمبيئة والتمهث ،مخجع سابق ،ص .57
 -2عيج دمحم مشاحى السشػخ العازمي ،مرجع سابق ،ص ص .66 -65
 -3إسساعيل نجع الجيغ زنكة ،مرجع سابق ،ص .58

63

اإلطـ ـ ــار المفـاهيمي لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة

فصل تمهيدي

إختالؼ أو تبايغ ذلظ ألف التمػث ضاىخة عامة وال يقبل التجدئة ،ولكغ ضخورات البحث العمسي
والقانػني ىي التي تتصمب السعالجة الجدئية لمسػضػع 1،غيخ أف أىع تقديع ىػ تقديسو مغ حيث

السػضػع أو الػسط ،حيث أنو يقدع مغ حيث مػضػع إلى تمػث اليػاء وتمػث الساء وتمػث التخبة،
وىػ التقديع الحؼ يذسل العشاصخ الصبيعية لمبيئة.

 -10تمهث اليهاء :يقرج بو إدخاؿ أية مادة في الغالؼ الجػؼ برػرة مباشخة أو غيخ مباشخة
بالكسية التي تتخؾ أث اخ عمى الغالؼ الجػؼ وتخكيبو بحيث يشتج عغ ذلظ إلحاؽ أضخار عمى
الكائشات الحية وغيخ الحية واألنطسة البيئية والسػارد الصبيعية 2،كسا عخؼ بأنو إدخاؿ مػاد صمبة
أو سائمة أو غازية في اليػاء بكسيات تؤدؼ إلى وقػع أضخار فيديػلػجية أو اقترادية أو معا،

باإلنداف والحيػاف واآلالت والسعجات ،أو تؤدؼ إلى التأثيخ في شبيعة األشياء ،وفي مطيخىا

وخرائريا الفيديائية والكيسيائية.

3

يعتبخ ىحا الشػع مغ التمػث مغ أخصخ أنػاع التمػث عمى صحة اإلنداف ومكػنات البيئة،
ويسكغ تقديع ممػثات اليػاء إلى قدسيغ:

4

أ -مرادر طبيعية :وىي التي ال يكػف لإلنداف دخل فييا مثل األتخبة ،وغيخىا مغ العػامل
األخخػ.
ب -مرادر صشاعية :أؼ مغ صشع اإلنداف وىػ الدبب الخئيدي فييا ،فإختخاعو لػسائل
التكشػلػجيا تديج التمػيث كسخمفات إحتخاؽ الػقػد ،تػليج الكيخباء ،األنذصة الرشاعية ،قصاع
الشقل...الخ.
وقج تصخؽ السذخع الجدائخؼ إلى تعخيف التمػث الجػؼ في قانػف حساية البيئة في إشار التشسية
السدتجامة  ،10-03إذ يقرج بو "إدخاؿ أية مادة في اليػاء أو الجػ بدبب انبعاث غازات أو
 -1عارؼ صالح مخمف ،اإلدارة البيئية ،الحساية اإلدارية لمبيئة ،دار اليازورؼ لمشذخ والتػزيع ،عساف ،األردف ،ص ص
.55-54
 -2إسساعيل نجع الجيغ زنكة ،مرجع سابق ،ص .63
 -3دمحم عبج القادر الفقي ،البيئة ( مذاكميا وقزاياىا وحسايتيا من التمهث) ،الييئة العامة السرخية لمكتاب ،القاىخة،
 ، 1999ص.37
 -4فخاس أحسج الخخجي ،مرجع سابق ،ص ص .56-55
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أبخخة أو أدخشة أو جدئيات سائمة أو صمبة مغ شأنيا التدبب في أضخار وأخصار عمى اإلشار

السعيذي " 1،كسا نرت السادة  44مغ نفذ القانػف أنو يحجث التمػث الجػؼ ،برفة مباشخة أو
غيخ مباشخة في الجػ وفي الفزاءات السغمقة مػاد مغ شبيعتيا تذكيل خصخ عمى الرحة البذخية،

أو التأثيخ عمى التغيخات السشاخية أو إفقار شبقة األوزوف ،أو اإلضخار بالسػاد البيػلػجية واألنطسة

البيئية ،أو تيجيج األمغ العسػمي ،أو إزعاج الدكاف ،أو إفخاز روائح كخيية شجيجة ،أو اإلضخار
باإلنتاج الدراعي والسشتجات الدراعية الغحائية،أو تذػيو البشايات والسداس بصابع السػاقع ،أو إتالؼ

السستمكات السادية.

كسا تخزع عسميات بشاء وإستغالؿ البشايات والسؤسدات الرشاعية والتجارية والحخفية

والدراعية وكحلظ السخكبات والسشقػالت األخخػ إلى مقتزيات حساية البيئة وتفادؼ إحجاث التمػث

الجػؼ والحج مشو ،وعشجما تكػف اإلنبعاثات السمػثة لمجػ تذكل تيجيجا لألشخاص والبيئة أو
األمالؾ ،يتعيغ عمى الستدببيغ فييا إتخاذ التجابيخ الزخورية إلزالتيا أو تقميريا ،كسا يجب عمى

الػحجات الرشاعية إتخاذ كل التجابيخ الالزمة لمتقميز أو الكف عغ إستعساؿ السػاد الستدببة في

إفقار شبقة األوزوف.

2

 -10تمهث الساء :يقرج بتمػث السياه كل تغييخ في الرفات الصبيعية لمساء يجعمو مرج ار
حقيقيا أو محتسال لمسزايقة أو لإلضخار باإلستعساالت السذخوعة لمسياه وذلظ عغ شخيق إضافة
مػاد غخيبة تدبب عكارة الساء أو تكدبو رائحة أو لػنا أو شعسا 3،وتمػث الساء نػعاف:

أ -تمهث السياه العذبة :وىي السياه التي يذخبيا اإلنداف ويدتخجميا في شعامو ،ويقرج بيا
تغيخ تخكيب عشاصخه ،أو تغيخ حالتو بصخيق مباشخ أو غيخ مباشخ بدبب نذاط اإلنداف ،بحيث

تربح ىحه السياه اقل مالئسة أو صالحية لإلستعساالت الصبيعية السخررة ليا أو لبعزيا،

4

ويشجع عغ تمػثيا أخصار عجيجة عمى اإلنداف والكائشات الحية والػسط البيئي ،فسغ جية تجمخ

صحة اإلنداف حيث تريبو بأمخاض الكػليخا ،التيفػيج ،السالريا ،أمخاض الكبج ،...ومغ جية

أخخػ تعجـ الحياة في األنيار والبحيخات ،حيث أف األسسجة ومخمفات الدراعة في مياه الرخؼ
 -1السادة  04الفقخة  10مغ القانػف رقع  10-03الستعمق بحساية البيئة في إشار التشسية السدتجامة ،الدابق.
 -2السادتيغ  46 ،45مغ القانػف رقع  10-03الستعمق بحساية البيئة في إشار التشسية السدتجامة ،الدابق.
 -3عارؼ صالح مخمف ،مرجع سابق ،ص.64
 -4عيج دمحم مشاحى السشػخ العازمي ،مرجع سابق ،ص. 71

65

اإلطـ ـ ــار المفـاهيمي لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة

فصل تمهيدي

تداعج عمى نسػ الصحالب والشباتات مسا يزخ بالثخوة الدسكية وتؤدؼ لتكاثخ حذخات مزخة
كالبعػض والقػاقع.

1

ب-تمهث مياه البحار 2:تتمػث السياه البحخية إما بدبب الشفط الشاتج عغ حػادث الدفغ أو
الشاقالت ،أو نتيجة لمرخؼ الرحي أو الرشاعي ،ويؤدؼ ىحا التمػث إلى أضخار عجيجة عمى

اإلنداف كإصابتو بأمخاض خصيخة ،كسا تمحق الزخر بالكائشات الحية األخخػ ،كاإلضخار بالثخوة
الدسكية ،ىجخة شيػر كثيخة ،اإلضخار بالذعب السخجانية...

3

وتتعجد السرادر التي تؤدؼ إلى تمػث السياه ومغ أبخزىا:

4

 الررا الزراعي :وىي السياه الدائجة عغ حاجات الشبات ،والتي تتدخب إلى السرارؼ
السشتذخة بيغ الحقػؿ ،وتتمػث مغ خالؿ تحسيميا باألسسجة الكيسيائية والسبيجات الحذخية.

 الررا الرشاعي :نتيجة لمتصػر الرشاعي اليائل ،خاصة الجوؿ الشامية التي نذأت بيا
مرانع ومعامل دوف أف يمقي لمسخمفات البيئية ليحه السشذات أؼ اىتساـ ،وبالتالي أنذئت
في أماكغ الدكغ وقخب األنيار ومرادر السياه ،مسا ألحق الزخر بالسياه ومرادرىا،

فالسشذات مغ تداىع في تمػيث السجارؼ السائية مغ خالؿ ما تمقيو فييا مغ مخمفات.

 الررا الرحي :وىي السياه التي تتكػف مغ مجسػع السياه التي تدتعسل في السشازؿ
والفشادؽ والسدتذفيات والسجارس كسياه السصابخ والحسامات...
وقج عخؼ السذخع الجدائخؼ تمػث السياه مغ خالؿ القانػف  10-03عمى انو "إدخاؿ أية مادة

في الػسط السائي مغ شأنيا أف تغيخ الخرائز الفيديائية والكيساوية أو البيػلػجية لمساء وتتدبب

 -1فخاس أحسج الخخجي ،مرجع سابق ،ص.60
 -2البيئة البحخية عخفتيا السادة  1الفقخة  4مغ اتفاقية قانػف البحار لعاـ  1982عمى أنيا  ":إدخاؿ اإلنداف بالبيئة البحخية
بسا في ذلظ مراب األنيار ،وبرػرة مباشخة أو غيخ مباشخة ،مػاد أو شاقة تشجع عشيا أو يحتسل أف يشجع عشيا أثار

مؤذية ،كتعخيس مػارد الحياة البحخية لألضخار وتعخيس الرحة البذخية لألخصار وإعاقة األنذصة البحخية بسا في ذلظ
صيج األسساؾ وغيخه مغ أوجو االستخجاـ السذخوع لمبحار ،والحط مغ نػعية وقابمية مياه البحخ لالستعساؿ".
 -3فخاس أحسج الخخجي ،مرجع سابق ،ص .60
 -4إسساعيل نجع الجيغ زنكة ،مرجع سابق ،ص ص .69-67
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في مخاشخ عمى صحة اإلنداف وتزخ بالحيػانات والشباتات البخية والسائية وتسذ بجساؿ السػاقع
أو تعخقل أؼ إستعساؿ شبيعي آخخ لمسياه".

1

ج -تمهث التربة :يقرج بو إدخاؿ مػاد غخيبة في التخبة تدبب تغي اخ في الخػاص الفيديائية أو
الكيسيائية أو البيػلػجية ليا ،بحيث يكػف مغ شأف ىحه السػاد الغخيبة القزاء عمى الكائشات الحية
التي تدتػشغ التخبة وتداىع في عسمية التحمل لمسػاد العزػية التي تسشح التخبة قيستيا وصحتيا

وقجرتيا عمى اإلنتاج.

2

ويختبط ىحا الشػع أساسا بتمػث التخبة الدراعية ،حيث تتدبب الكػارث الصبيعية في تمػث التخبة

واألراضي الدراعية ،مثل البخاكيغ والدالزؿ ،لكغ السدبب الخئيدي في تمػث األراضي الدراعية ىػ

اإلنداف مغ خالؿ مسارستو الخاشئة وسعيو السفخط في إزدياد اإلنتاج الدراعي لألراضي مغ خالؿ

إستخجاـ شتى أنػاع األسسجة الكيسيائية والسبيجات الحذخية وىحا يؤدؼ ألضخار عمى اإلنداف
والحيػاف والشبات ،وقج نز السذخع الجدائخؼ في قانػف حساية البيئة في إشار التشسية السدتجامة

 10-03عمى ضخورة حساية األرض وباشغ األرض والثخوات التي تحتػؼ عمييا مغ التمػث ،كسا
أكج عمى ضخورة إتخاذ التجابيخ الالزمة لسكافحة الترحخ واإلنجخاؼ.

3

وقج أدػ التمػث بسختمف صػره لطيػر مذاكل بيئية عالسية خصيخة كثقب األوزوف 4وخدارة
التشػع البيػلػجي...

5

 -1السادة  03فقخة  09مغ القانػف رقع  ،10-03الدابق.
 -2عيج دمحم مشاحى السشػخ العازمي ،مرجع سابق ،ص .72
 -3السػاد مغ  59إلى  64مغ القانػف رقع  10-03الستعمق بالبيئة في إشار التشسية السدتجامة ،الدابق.
 -0ثقب األوزوف عبارة عغ شبقة في الجػ ،تتذكل مغ األكدجيغ ،السؤلف مغ ثالث ذرات  o3عػضا عغ األكدجيغ
السؤلف مغ ذرتيغ  o2تقػـ بػضيفة أساسية حيث تفرل األرض عغ أشعة الذسذ فػؽ البشفدجية ،فتحفع الغالؼ الجػؼ

و تبقي عمى انتطامو الصبيعي ،و يؤدؼ فقجاف األوزوف تجريجيا تحت تأثيخ تمػث الجػ إلى تدايج في ارتفاع الح اخرة ،انطخ
في ذلظ :عبج الخزاؽ مقخؼ ،مذكالت التشسية والبيئة والعالقات الدولية ،دار الخمجونية ،الجدائخ ،ط  ،2008 ،01ص

ص.360 -357

 -5يقرج بالتشػع البيػلػجي السجسػع الكمي لمكائشات الحية كبيخىا وصغيخىا عمى اليابدة وفي السياه العحبة والبحار

والسحيصات ،إال أف الػقائع تذيخ إلى فقجاف وخدارة ليحا التشػع ألسباب عجيجة مشيا :تخخيب مرادر البيئية كقصع
األشجار ،االستغالؿ السفخط لعشرخ معيغ مغ عشاصخ البيئة ،التمػث...
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د -التمهث الزهضائي :يعتبخ التمػث الزػضائي ذلظ التمػث الساس بالدكيشة العامة لمسػاششيغ،
وتمظ األضخار الستعمقة بديخ الحياة واإلشار السعيذي لإلنداف ككل ،ومشيا األضخار السباشخة

كاألصػات العالية لسحخكات الصائخات أو اآلليات السؤدية في بعس األحياف إلى ترجع السشازؿ أو
التأثيخ عمى السخضى ،أو ذعخ األشفاؿ ،أو كدخ األلػاح الدجاجية ،ومشيا ما يعج غيخ مباشخ

كاألصػات الذجيجة الشاجسة عغ الديخ العادؼ لخصػط السالحة الجػية ،ما يؤدؼ بيا إلى إحجاث

أضخار ومزايقات لمجيخاف كحخمانيع مغ التستع اليادغ باألماكغ التي يذغمػنيا أو انخفاض ثسغ

العقارات.

1

الفرع الثاني
مذاكـــــــل بيئيــــــــــة أخـــــــرى
يعتبخ التمػث السذكمة الكبخػ التي تيجد الدالمة البيئية ،غيخ أنو تػجج مذاكل بيئية أخخػ

كثيخة ومتشػعة ال تقل خصػرة عغ التمػث ،سيتع التصخؽ إلى البعس مشيا.

أوال -مذكمة إستشزاا السهارد البيئية :ويقرج بيا الصغياف واإلسخاؼ في إستخجاـ السػارد
الصبيعية التي خمقيا هللا سبحانو وتعالى ،ذلظ ألف إستيالؾ تمظ السػارد بسعجالت تفػؽ ندب

تججدىا وتكاثخىا ،وبصخؽ جائخة غيخ مجروسة مغ شأنو أف ييجد بإستشدافيا عمى نحػ يصغى عمى

حقػؽ األجياؿ السدتقبمية في تمظ السػارد والثخوات مغ ناحية ،ويؤدؼ إلى الخمل في التػازف البيئي
الحؼ تكفل هللا سبحانو وتعالى بتدييخه لإلنداف في األرض مغ ناحية أخخػ.

2

برفة عامة تعشي تقميل قيسة السػرد أو إختفاؤه عغ أداء دوره العادؼ في شبكة الحياة والغحاء،

وال تكسغ خصػرة إستشداؼ السػرد فقط عشج إختفائو أو التقميل مغ قيستو ،إنسا األخصخ مغ كل ىحا
تأثيخ اإلستشداؼ عمى تػازف الشطاـ البيئي الحؼ يشتج عشو أخصار غيخ مباشخة بالغة الخصػرة ،ذلظ

أف إستشداؼ مػرد مغ السػارد قج يتعجػ أثخه لبقية السػارد وتتدع دائخة السذكمة وتتجاخل محميا

 -1بػعالـ بػزيجؼ ،اآلليات القانهنية لمهقاية من تمهث البيئة :دراسة مقارنة ،أشخوحة دكتػراه ،كمية الحقػؽ والعمػـ
الدياسية ،جامعة ابي بكخ بمقايج ،تمسداف ،الجدائخ ،2018-2017 ،ص .27
 -2أحسج عبج الكخيع سالمة  ،مرجع سابق ،ص.83
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وعالسيا  1،واإلستشداؼ لو صػر عجيجة  :اإلسخاؼ في إستخجاـ الساء ،اإلسخاؼ في الريج ،الخعي
الجائخ ،اإلسخاؼ في إزالة الغابات وقصع األشجار ،إنياؾ التخبة...الخ.
ثانيا -مخاطر انجراا وتجريف التربة والترحر :وىي األخصار التي مغ شأنيا أف تقمل مغ
مداحة األراضي الدراعية ،فعمى الخغع مغ تدايج عجد الدكاف وتعاضع معجالت الحاجة واإلستيالؾ
مغ السػاد الغحائية في أنحاء السعسػرة مسا كاف يدتجعي تدايجا وتعاضسا في مداحة األراضي

السدروعة لتغصية تمظ الحاجيات الغحائية فالعكذ تشاقرت حيث بجأ يقل نريب الفخد مشيا عمى
نحػ يشحر بخصخ حجوث مجاعة في السدتقبل.

2

 -10اإل نجراا ( التعرية) :عبارة عغ عسمية شبيعية تتدبب في تأكل التخبة حيث تشكذط الصبقة
الدصحية الالزمة لشسػ الشبات وتشتقل بعشاصخىا إلى أماكغ أخخػ بفعل العػامل السشاخية ،كتيارات
الخياح والديػؿ والفيزانات ،وىي ضاىخة قجيسة لكشيا أصبحت تشتذخ بدخعة.
 -10تجريف التربة :ىػ عسمية إرادية يقػـ بيا اإلنداف ،حيث يتع إزالة الصبقة الدصحية لمتخبة
وتحػيميا إلى أغخاض أخخػ كرشاعة الصػب والفخار ،....ويؤدؼ إلى التجخيف الجائخ إلى
ترحخ األرض وعجـ قجرتيا عمى اإلنبات ،وإذا وصل التجخيف إلى الصبقة التحتية لمتخبة فانو
يحػؿ السداحة التي تع تجخيفيا إلى مدتشقعات وبخؾ ،فيتجسع فييا الساء مسا يؤثخ عمى التخبة

فيتجىػر السحرػؿ.

3

 -10الترحر :يعشي تجىػر القجرة اإلنتاجية األرض بحيث تربح غيخ صالحة لمدراعة ،بدبب

إختالؿ التػازف الصبيعي بيغ السشاخ والتخبة والشبات وفقجاف األراضي لتخبتيا نتيجة التغيخ في
خرائريا الصبيعية والطخوؼ السحيصة بيا ،وىػ مذكمة عالسية تمقي بطالليا عمى سكاف العالع
كافة ،حيث تجؿ اإلحراءات أف العالع يفقج سشػيا ما يديج عغ ست ىكتارات مغ األراضي
الرالحة لمدراعة ،وتتعجد األسباب السؤدية لمدراعة مشيا :الجفاؼ ،سػء إدارة األراضي الدراعية

 -1زيغ الجيغ عبج السقرػد ،البيئة واإلندان :عالقات ومذكالت ،دار البحػث العمسية ،الكػيت ،1981 ،ص .159
 -2أحسج عبج الكخيع سالمة  ،مرجع سابق ،ص .126
 -3السرجع نفدو ،ص .127
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وإستشدافيا ،زحف الرحارؼ عمى األراضي الدراعية ،إزدياد ممػحة التخبة وتشاقز خرػبتيا ،قصع
الغابات.

1

ولع يعج الترحخ فقط ىػ زحف البيئة الرحخاوية عمى األراضي الخزخاء في السشاشق الجافة
وشبو الجافة ،بل أصبح يذسل أيزا أؼ فقجاف في الغصاء الشباتي لدصح األرض بفعل عػامل

مشاخية كالتعخية أو بفعل اإلنداف كدػء إستعسالو لألراضي والتػسع العسخاني عمى حداب

السداحات الدراعية ،قصع األشجار 2،ويعتبخ ىحا السذكل في الجوؿ الشامية مذكمة عديخة ،حتى
أنيا تبجو في نطخ البعس أنيا مغ أىع أشكاؿ تجىػر التخبة ،وترشف في البمجاف الشامية في قائسة
األخصار البيئية التي تعادؿ التمػث الرشاعي في البمجاف الستقجمة.

3

يسكغ القػؿ أف السذاكل البيئية كثيخة ومتشػعة وال يسكغ حرخىا فقج فاقت جسيع الحجود

الجغخافية ،وأصبحت مغ السذاكل األساسية التي يعاني مشيا العالع بأسخه ،لحلظ أصبحت الحساية

البيئية حقا مغ الحقػؽ المريقة بالذخز ،تتصمب تزافخ جيػد الجسيع أفخادا وحكػمات مغ أجل
تػفيخ الحساية الحقيقية والالزمة ليحا الحق ،وال يسكغ تحقيق ذلظ إال بحسايتيا وعجـ اإلضخار بيا

ومشع إستشدافيا ليذ في الحاضخ فقط ،بل وحتى في السدتقبل .

 -1عيج دمحم مشاحى السشػخ العازمي ،مرجع سابق ،ص .88
2

- Fadel Moussa, la stratégie de la lutte contre le recul de la terre, ( Etudes et recherches

en droit de L’ environnement), Faculté des sciences juridiques , politiques et social , Tunis,
1994, p 21 .
3

- Ben Haddou Zerhouni, développement et environnement essai d’analyse pour une

stratégie de Développement environnemental ( cas du Maroc), Thèse de Doctorat
d’Etat de sciences Economiques ,Université des Sciences Sociales ,Grenoble, France , 1982, p
122.
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يعتبر التقدم التكظؽلؽجي والتطؽر السريع في شتى الطغاديؼ مؼ خالاللوؽراالصظايغ كالعطم
ذات الؽجهغؼ ،فهؽ مؼ جه أدىإلعإيجابغات يديدا يمى الدول مؼ خالل تسارع وتغرا الظطؽ

االقتصادي ،والتطؽر الصظايي السريع في يديد الطجاالت،ومؼ جه أخرىأدى هذا التطؽر إلى

دفع ضريب باهع الوطؼ وذلغ مؼ خالل تدهؽر الظعام البغئي وظهؽر مشاكل بغئغ يديدا

وخطغرا.

فأصبحت الطشاكل البغئغ تتعدى الطجال الجغرافي لتصبح يابرا لمحدود ،مطا أدىإلى صعؽب

السغطرا يمغها ،ويعتبر التمؽث البغئي أكبر وأخطر الطشاكل البغئغ فهؽ يطس بصح اإلنسان بشكل
مباشر ،وقد ذهب الفقهاء إلعالتأكغد يمى أن القضاء يمى التمؽث البغئي يعظي القضاء يمى

الطشاكل األخرى لمبغئ ،كطا ظهرت مشاكل بغئغ أخرى ال تقل خطؽرا يظه كإستظزاف الطؽارد
الطبغعغ  ،اإلحتباس الحراري...وغغرها مؼ الطشاكل البغئغ التي يصعب تعدادها.

هذا ما دفع بدول العالػ إلى تدارك الؽضعؽإيتبار الحطاي البغئغ أحد أهػ العظاصر األساسغ يظد
وضع اإلستراتغجغات األساسغ لمدول ،كطا تػ ربط البغئ بالطجالغؼ اإلقتصادي واإلجتطايي وهذا

إلحداث سبل تظطغ جديدا سطغت بالتظطغ الطستدام  ،وتػ تكريس الحق في بغئ سمغط ونعغف في
الطؽاثغق واإليالنات الدولغ  ،لغتجسد هذا التكريس الدولي مؼ القؽانغؼ الداخمغ لمدول ،وهؽ نفس

الظهج الذي سارت يمغه القؽانغؼ الداخمغ في الج ازئر ،إذ تػ إلغاء قانؽن حطاي البغئغ رقػ -38

 ،38وتعؽيضه بالقانؽن  03-38الذي يجسدالحطاي البغئغ وفقا لطعايغر التظطغ الطستدام  ،إذ

يهدف هذا القانؽن إلى ترقغ تظطغ وطظغ مستدام بتحسغؼ شروط الطعغش  ،والعطل يمى ضطان

إطار معغشي سمغػ ،كطا تأسس هذا القانؽن يمى مجطؽي مبادئ وقائغ وأخرى يالجغ تجسد
الحطاي الفعمغ لمبغئ في إطار التظطغ الطستدام  ،كطا جعمه الطؤسس الدستؽري حقا دستؽريا مؼ

خالل تعديل الدستؽرلسظ . 6302

فطؼ خالل هذا الفصل تػ التطرق لطؽضؽع الحطاي البغئغ وتبغان مكانتها القانؽنغ في التشريع

الجزائري ،ويالقتها بالتظطغ الطستدام  ،فغكؽن مؼ خالله قد تبمؽر اإلطار العام الذي سؽف تظطمق
مؼ خالله دراس مؽضؽع دور الجطايات اإلقمغطغ في حطاي البغئ في التشريع الجزائري ،يمى

نحؽ يكؽن مؼ شأنه تغسغر دراس هذا الطؽضؽع.

17
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إن نجاح تصبيق أؼ سياسة تتعمق باإلدارة العقالنية لمبيئة مخىػن بالقجرات السؤسداتية
وفعاليتيا ،ذلظ أن الشرػص القانػنية وحجىا قاصخة عمى تشطيع أؼ مجال مغ مجاالت الحياة
العامة لألفخاد ما لع يتع تعديدىا بأجيدة ذات فعالية تديخ عمى التصبيق األمثل ليحه الدياسة السعبخ
عشيا بالشرػص القانػنية.
لحلظ يسكغ مالحطة أن الجدائخ إتبعت في مجال حساية البيئة سياسة تيجف إلى تعديد
اإلشار القانػني والسؤسداتي ،وىحا ما يسكغ مالحطتو مغ خالل وضع العجيج مغ القػانيغ التي
تشطع مختمف السجاالت اإلقترادية واإلجتساعية بصخيقة تتػافق والقػاعج العمسية لحساية البيئة،
يزاف إلى ذلظ إنذاء عجة ىيئات إدارية مخكدية ومحمية تديخ عمى تدييخ قصاع البيئة ،حيث تع
إسشاد اختراصات لمبمجية والػالية بإعتبار أنيسا السؤسدتان الخئيديتان لحساية البيئة عمى السدتػػ
اإلقميسي وفقا لسا نرت عميو السادة  16مغ التعجيل الجستػرؼ لدشة . 2016
وفي إشار تحقيق الذخاكة البيئية ،ضيخت عجة ىيئات فاعمة في السجتسع تقػم بأعسال
تذاركية ،حيث أنيا تعسل عمى دعع ومدانجة الجساعات اإلقميسية في السجال البيئي قرج حساية
البيئة والسحافطة عمييا ،فقج نز قانػن حساية البيئة في إشار التشسية السدتجامة  10-03عمى
دور كل مغ الجسعيات البيئية واإلعالم البيئي في تقجيع الجعع لمجولة عسػما ولمجساعات اإلقميسية
بالتحجيج مغ أجل مػاجية السذاكل البيئية والعسل عمى التػعية البيئية لمػصػل إلى بيئة نطيفة
وآمشة وال تذػبيا أية مذاكل ،وتأسيدا عمى ذلظ سيتع دراسة ذلظ بالذخح والتحميل مغ خالل:
الفرل األول :الرالحيات المخهلة لمجماعات اإلقميمية في مجال حماية البيئة.
الفرل الثاني :الهيئات الداعمة لمجماعات اإلقميمية في مجال حماية البيئة.
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الفرـــــــــــــــــل األول
الرالحيات المخهلة لمجماعات اإلقميمية في مجال حماية البيئة
تعتبخ البمجية والػالية السؤسدتان القاعجيتان الخئيديتان في مدألة حساية البيئة بحكع
قخبيسا مغ السػاشغ وإدراك مدؤولييا أكثخ مغ أؼ جياز آخخ شبيعة السذاكل البيئية التي
يعانييا الدكان ،فحساية البيئة تعتبخ قزية محمية أكثخ مشيا مخكدية نط اخ لخرػصية
مكػناتيا والتي تختمف فيسا بيشيا وكحلظ قخبيا مغ السػاشغ وإدراكيا بذؤونو أكثخ مغ أؼ
جية أخخػ.
وقج أسشجت القػانيغ والتشطيسات السختمفة عجة صالحيات وميام في مجال حساية البيئة
ليحه الجساعات اإلقميسية ،تقػم بتشفيحىا وفقا لمشرػص القانػنية الرادرة في ىحا الذأن،
عمسا أن الدياسة البيئية السعتشقة مغ قبل الدمصات العامة ىجفيا تعديد قجرات وإختراصات
الجساعات اإلقميسية في مجال حساية البيئة.
ومغ خالل ىحا الفرل سيتع الػقػف عمى مختمف الشرػص القانػنية السشطسة
لرالحيات الجساعات اإلقميسية في حساية البيئة سػاء مغ خالل قػانيغ الػالية والبمجية أو

مغ خالل القػانيغ األخخػ ذات الرمة بالبيئة ،وذلظ مغ خالل:

المبحث األول :الرالحيات المخهلة لمبمدية في مجال حماية البيئة.
المبحث الثاني :الرالحيات المخهلة لمهالية في مجال حماية البيئة.
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المبحث األول
الرالحيات المخهلة لمبمدية في مجال حماية البيئة
تعتبخ البمجية الجساعة اإلقميسية القاعجية لمجولة وتتستع بالذخرية السعشػية واإلستقالل

السالي ،وىي القاعجة اإلقميسية لالمخكدية في التشطيع اإلدارؼ السحمي ،وتذكل إشار مذاركة

السػاشغ في تدييخ الذؤون العسػمية 1،لحلظ فيي تجدج صػرة حقيقية لمشطام الالمخكدؼ في
الجولة نط اخ لمسيام التي تقػم بيا البمجية ،مغ التخفيف مغ أعباء السخكدية اإلدارية وتجديج قيع

الجيسقخاشية عمى السدتػػ القاعجؼ بإشخاك السػاششيغ في إدارة الذؤون العامة وإتخاذ الق اخرات

التي تيجف إلى السداىسة في دفع وتيخة التشسية بإقميسيع وفي السبادرة بالسحافطة عمى

محيصيع والبيئة التي يعيذػن فييا.

فالبمجية تذكل بحلظ الػحجة السحمية السدتقمة والشػاة األساسية لمتشسية السحمية لقخبيا مغ

السػاشغ ،فقج وضعت لتدييخ شؤون السػاششيغ وتحديغ أوضاعيع ،ويفتخض أن تكػن األىع

في الجدائخ في تص بيق تجابيخ حساية البيئة ،وتقع عمييا ميسة إنجاح كل سياسة وششية في
مجال البيئة ،مع بقاء الخقابة عمييا قائسة ،فسذكمة الحفاظ عمى البيئة مغ أىع السحاور التي
تدعي البمجية إلحتػائيا ،ليحا فيي تستمظ عجيج الرالحيات في ىحا السجال.
وىحه الرالحيات السخػلة لمبمجية تشقدع بيغ ىيئة تشفيحية يخأسيا رئيذ السجمذ الذعبي

البمجؼ ،وىيئة مجاولة تتسثل في السجمذ الذعبي البمجؼ ،وقج إختمفت الرالحيات السخػلة لياتيغ

الييئتيغ بإختالف السخحمة التي تسخ بيا الجدائخ ،حيث تع تغييخ قانػن البمجية حدب متصمبات كل
مخحمة ،وبحلظ تتغيخ اإلختراصات السػكمة ليا في مجال حساية البيئة بيغ الزيق واإلتداع ،كسا
أن صالحيات البمجية في حساية البيئة ال تقترخ عمى قانػن البمجية فقط ،بل تستج إلى قػانيغ أخخػ

ذات صمة بالبيئة ،وىحا ما سيتع التصخق لو مغ خالل:

المظمب األول :صالحيات البمدية في حماية البيئة من خالل قانهن البمدية.
المظمب الثاني :صالحيات البمدية في حماية البيئة من خالل القهانين ذات الرمة بالبيئة.
 -1السادتيغ  02 ،01مغ القانػن رقع  10-11مؤرخ في  22جػان  2011الستعمق بالبمجية ،ج ر عجد  37صادرة في
 03جػيمية .2011
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المظمب األول
صالحيات البمدية في حماية البيئة من خالل قانهن البمدية
يعتبخ اإلىتسام بالبيئة وحسايتيا والسحافطة عمييا مغ السػاضيع التي تمقى إىتساما عمى

السدتػػ الػششي والجولي ،وذلظ مغ خالل إعتبارىا سياسة وششية وربصيا بالتشسية السدتجامة،
وبإ عتبار حساية البيئة مغ السػاضيع التي ال يسكغ لمدمصات السخكدية لػحجىا معالجتيا ،نجج
عمى السدتػػ اإلقميسي أن البمجية تمعب الجور األكبخ في ىحا السجال بإعتبارىا الجساعة
القاعجية ،حيث أقخ السذخع جسمة مغ اإلختراصات تسكشيا مغ حساية البيئة والحفاظ عمييا

ضسغ قانػن البمجية ،ىحا األخيخ الحؼ شيج عجة تغييخات حدب شبيعة كل مخحمة
ومتصمباتيا.
ومغ أجل الػقػف عمى الجور الحقيقي الحؼ تقػم بو البمجية في مجال حساية البيئة،

وجب التصخق إلى القػانيغ الستعاقبة السشطسة لمبمجية ،حيث أن أول قانػن يتعمق بالبمجية

لمجدائخ السدتقمة كان سشة  1967وقج قام السذخع بتعجيمو سشة  ،1981وبعج صجور أول

قانػن لحساية البيئة في سشة  ،1983قام السذخع بإصجار قانػن ججيج يشطع البمجية يتساشى

والستصمبات الججيجة ،وىػ قانػن سشة  ،1990ليقػم السذخع بعج ذلظ بإلغائو وصجور قانػن

ججيج وىػ القانػن الدارؼ السفعػل حاليا سشة  ،2011حيث تعخض مػضػع حساية البيئة
لتصػرات مختمفة في ضل التعجيالت التي تعخض ليا قانػن البمجية.

وتأسيدا عمى ذلظ سيتع دراسة صالحيات البمجية في حساية البيئة قبل صجور القانػن

رقع (10-11الفرع األول) ،وأيزا صالحيات البمجية مغ خالل قانػن البمجية الدارؼ
السفعػل  ( 10-11الفرع الثاني).
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الفرع األول
صالحيات البمدية في حماية البيئة قبل القانهن 10-11
قانػن البمجية كغيخه مغ القػانيغ األخخػ ،قج مخت عميو تعجيالت وفقا لصبيعة كل مخحمة

ووفقا لمسدتججات والسدتمدمات ،وسيتع التصخق إلى الرالحيات السختمفة لمبمجية في مجال
حساية البيئة وحسايتيا مغ األضخار ضسغ القػانيغ البمجية الدابقة والتي لع تعج سارية
السفعػل.
أوال -صالحيات البمدية في حماية البيئة ضمن األمر  :124-67بالخجػع إلى قانػن البمجية
لدشة  1967يالحع أن السذخع الجدائخؼ لع يتصخق إلى مػضػع البيئة والسحافطة عمييا،

وبعبارة أخخػ لع تجرج الدياسة البيئية في قانػن البمجية ،فإختراصات البمجية كانت مخكدة
في التشسية اإلقترادية واإلجتساعية لمبمجيات والستسثمة في السبادغ األساسية لقيام الجولة
والستسثمة في التجييد واإلنعاش ،التشسية الفالحية ،التشسية الرشاعية وتشسية الرشاعات
التقميجية ،التػزيع والشقل ،التشسية الدياحية ،الدكغ واإلسكان ،واإلنعاش الثقافي واإلجتساعي.

2

وبالشدبة لخئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ فقج نز الفرل الخابع مغ الباب الخابع الستعمق
باإلختراصات الخاصة بالذخشة أنو يكمف رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ تحت رقابة
السجمذ وإشخاف الدمصة العميا ،بسسارسة سمصات الذخشة التي يخػليا لو القانػن ،عمى ىحا

األساس فيػ مكمف بتحقيق الشطام العام واألمغ والدالمة والرحة العسػمية ،مغ خالل إتخاذ
اإلحتياشات الزخورية لسكافحة األمخاض الشاجسة عغ األوبئة واألمخاض السعجية ،مشع
إشالق الحيػانات السؤذية والسزخة ،كسا يجػز لو ىجم الحيصان والعسارات واألبشية اآليمة
لمدقػط .

3

 -1األمخ رقع  24-67السؤرخ في  18جانفي  1967الستزسغ القانػن البمجؼ ،ج ر عجد  06صادرة في  18جانفي
.1967

 -2أحسج لكحل ،مرجع سابق ،ص .80
 -3السػاد مغ  235إلى  ،239مغ األمخ رقع  ،24-67الدابق.
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كسا نز السذخع الجدائخؼ عمى دور السجمذ الذعبي البمجؼ في السحافطة عمى السعالع
التحكارية واألماكغ الصبيعية والتاريخية ،وعمى إستثسارىا وتخكيا إلختراصات البيئة ،وذلظ

ضسغ السادة  149مشو ،وىحا يعج أحج عشاصخ البيئة الحزخية ،كسا أولى ىحا القانػن أىسية

لمحفاظ عمى صحة السػاششيغ ضسغ السادة  165وىحا يشجرج ضسغ الػقاية مغ األمخاض
واألوبئة وبالتالي الحفاظ عمى البيئة.
يسكغ القػل أن السذخع لع ييسل البيئة بعج اإلستقالل ،بل تجخل لحسايتيا ولػ برػرة
غيخ مباشخة وندبية مغ خالل إختراصات الذخشة التي يتستع بيا رئيذ السجمذ الذعبي
البمجؼ في قانػن سشة .1967

1

ثانيا -صالحيات البمدية في حماية البيئة ضمن القانهن :209-81جاء القانػن 09-81

يعجل ويتسع األمخ رقع  24-67الستزسغ القانػن البمجؼ ،وقج أعصى ىحا التعجيل صالحيات
أوسع وأكثخ وضػحا في نذاط حساية البيئة ،فقج أدخل السذخع مرصمحات ججيجة كحساية
السحيط وتحديشو ،ومكافحة التمػث ،وقج خػل لمبمجيات صالحيات عجيجة في ىحا السجال،
فممسجمذ الذعبي البمجؼ صالحيات عجيجة في ىحا اإلشار نحكخ مشيا:

 .1السذاركة في كل عسل يخمي إلى حساية السحيط وتحديشو عبخ تخاب البمجية ،ويذجع
أيزا عمى إنذاء أؼ ىيئة أو جسعية وتصػيخىا لحساية السحيط ،وتحديغ نػع الحياة

ومكافحة التمػث وكل أشكال الزخر.

3

 .2السذاركة في دراسة أؼ مذخوع يتعمق بإنذاء مؤسدات ممػثة بذكل خاص أو غيخ
صحية بحيث تكػن خصيخة أو مدعجة.

4

 -1مرصفى كخاجي" ،كيفية تظبيق التذريع المتعمق بتديير المحيط وحماية البيئة" ،مجمة إدارة ،السجرسة الػششية
لإلدارة ،مجمج  ،06عجد  ،1996 ،01ص .05
-2القانػن رقع  09-81السؤرخ في  04جػيمية  1981السعجل والستسع لألمخ رقع  24-67السؤرخ قي  18جانفي ،1967
الستزسغ القانػن البمجؼ ،ج ر عجد 27صادرة في  07جػيمية .1981

 -3السادة  139مكخر  01مغ القانػن رقع  ،09-81الدابق.
 -4السادة  139مكخر  02مغ القانػن رقع  ،09-81الدابق.
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 .3قيام السجمذ بتجعيع الشذاط الفالحي والسداعجة في كل عسل مغ شأنو تصػيخ الثخوة
الغابية والحفاظ عمييا.

1

 .4حساية الصابع الجسالي والسعسارؼ لمتجسعات العسخانية السشذأة في تخاب البمجية ،ومخاعاة
مختمف الػضائف الحزخية لجػ تخريز األراضي في نصاق التييئة البمجية ،والسخاقبة

الجائسة ألعسال البشاء عمى مدتػػ التجسعات العسخانية والسشاشق الخيفية ،كسا يسشح رئيذ
السجمذ الذعبي البمجؼ رخرة البشاء مع مخاعاة اإلستثشاءات الػاردة في القانػن.

2

 .5السذاركة في رعاية الرحة العسػمية وتحديشيا وتشسيتيا وذلظ لزسان صحة السػاششيغ
وشيارة السحيط مغ كل أشكال التمػث وذلظ مغ خالل تػزيع السياه ،صخف السياه القحرة

والفزالت ومعالجتيا ،مكافحة ناقالت األمخاض السعجية ،نطافة األغحية والسداكغ
والسؤسدات ،كسا يعسل عمى السداعجة في األعسال الرحية الخامية إلى حساية السػاششيغ
والجساعات السحمية السيسا األم وشفميا.

3

 .6إستذارة الػالي لمسجمذ الذعبي البمجؼ فيسا يخز تعييغ حجود مشاشق الذحغ الحزخؼ
وإعجاد مخصط الشقل لديارات األجخة ،ويعسل ىحا اإلجخاء عمى تشطيع الشقل الحزخؼ
والحفاظ عمى السطيخ العام لمسجيشة.

4

يسكغ القػل أن السذخع قج أعصى صالحيات معتبخة لمسجمذ الذعبي البمجؼ إلتخاذ
التجابيخ الزخورية لتشفيح وتصبيق الدياسة العامة لحساية البيئة ،وتحديغ نػعية الحياة
لمدكان ،ومكافحة التمػث بجسيع أشكالو وحساية السحيط عبخ تخاب البمجية ،وذلظ بتجعيسيا
بشرػص قانػنية تججد اإلستخاتيجية العامة لحساية البيئة.

 -1السادة  140فقخة  03مغ القانػن رقع  ،09-81الدابق.
 -2السادة  156مكخر  03 ، 02مغ القانػن رقع  ،09-81الدابق.
 -3السادة  159مكخر  02مغ القانػن رقع  ،09-81الدابق.
 -4السادة  146مكخر مغ القانػن رقع  ،09-81الدابق.
 -5أحسج لكحل ،مرجع سابق ،ص .83
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مغ خالل ما سبق يتزح أن البمجية تعسل عمى الحفاظ عمى السحيط وتحديشو،
ومكافحة التمػث في إقميسيا وليا الحق في البت في كل ما يرمح في إقميسيا ،ومذاركتيا في
أؼ قخار يتخح لو عالقة بالبيئة ،غيخ أنيا تبقى إشارة ضسشية وغيخ مباشخة ومحجودة لحساية
البيئة.
ثالثا -صالحيات البمدية في حماية البيئة ضمن القانهن  :1 08-90يتخجع ىحا القانػن

اإلختيارات الججيجة لمدياسة اإلقترادية السبادر بيا مشح سشػات والسعمغ عشيا في الشرػص
القانػنية السختمفة كقانػن اإلستثسار وقانػن التييئة العسخانية ،فاإلصالحات التي يعخفيا ىحا
القانػن تتفق وكل ىحه التغييخات التي تعخفيا البالد بسا فييا التغييخات التأسيدية السعمغ عشيا

في الجستػر ،فيحا القانػن يتجاوب مع إرادة السذخع في إدراج إىتسام حساية البيئة في
إستخاتيجية شاممة لمتشسية ،إذ أنو أكثخ اندجاما مغ القانػن البمجؼ لدشة  1981ويتجاوب

والدياسة الػششية لمبيئة.

2

مغ خالل ىحا القانػن يالحع أن دور البمجية في حساية البيئة يتسثل أساسا في تشفيح

وتصبيق قانػن حساية البيئة الرادر سشة  ،1983وذلظ مغ خالل صالحيات رئيذ السجمذ
البمجؼ والتي أسشجت لمبمجية عسػما ،وسيتع التصخق لرالحيات كال مغ السجمذ الذعبي

البمجؼ ورئيدو في حساية البيئة ضسغ ىحا القانػن.

 -01صالحيات رئيس المجمس الذعبي البمدي في حماية البيئة :مغ خالل قانػن البمجية

 08-90يتػلى رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ برفتو مسثال لمجولة تحت سمصة الػالي القيام
بعجة صالحيات تشجرج ضسغ حساية البيئة والستسثمة في:

3

 -1القانػن رقع  08-90السؤرخ في  07افخيل  1990الستعمق بالبمجية ،ج ر عجد  15صادرة في  11افخيل ،1990
السادة  185مشو ألغت أحكام األمخ  24-67السعجل والستسع.

 -2يػسف بغ ناصخ" ،دور الجماعات المحمية في حماية البيئة والتنمية المدتدامة" ،السمتقى الػششي حػل دور
الجساعات السحمية في حساية البيئة في ضل قانػني البمجية والػالية الججيجيغ ،كمية الحقػق والعمػم الدياسية ،جامعة 08

ماؼ  1945قالسة 04/03 ،ديدسبخ  ،2012ص ص .08-07
 -3السػاد  76 ،75 ،73 ،71 ، 69مغ القانػن رقع  ،08-90الدابق.
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 يتػلى تحت سمصة الػالي الديخ عمى حساية الشطام العام واألمغ العام والشطافة
العسػمية ،وكحا الديخ عمى تشفيح إجخاءات االحتياط والػقاية والتجخل فيسا يخز
اإلسعافات.
 اتخاذ كافة التجابيخ واإلحتياشات الػقائية لزسان سالمة األشخاص واألمػال في
األماكغ العسػمية التي يسكغ أن يحرل فييا أؼ حادث أو نكبة أو حخيق.

 العسل عمى تشطيع الصخق الػاقعة في تخاب البمجية.

 العسل عمى حساية الشطام العام ،والديخ عمى نطافة العسارات وسيػلة الديخ في
الذػارع والداحات والصخق العسػمية.

 العسل عمى الحفاظ عمى الرحة العسػمية عغ شخيق مكافحة األمخاض السعجية والػقاية
مشيا ،والقزاء عمى الحيػانات السؤذية والسزخة ،والديخ عمى نطافة السػاد
اإلستيالكية.
 كسا يبخز دوره في مجال التييئة العسخانية مغ خالل تدميسو لخخز البشاء والتجدئة
واليجم في الحاالت السخػلة لو بسػجب القانػن.

 -02صالحيات المجمس الذعبي البمدي في حماية البيئة :يعسل السجمذ الذعبي البمجؼ
في إشار حساية البيئة بالقيام بسجسػعة مغ اإلختراصات والستسثمة أساسا في:

1

 العسل عمى التحقق مغ إحتخام تخريرات األراضي وقػاعج إستعساليا ،كسا يديخ عمى
السخاقبة الجائسة لسصابقة عسميات البشاء لمذخوط السحجدة في القانػن.

 السػافقة القبمية لمسجمذ الذعبي البمجؼ عمى إنذاء أؼ مذخوع عمى تخاب البمجية
يتزسغ مخاشخ مغ شأنيا اإلضخار بالبيئة.
 العسل عمى حساية التخاث العسخاني مغ خالل السحافطة عمى السػاقع الصبيعية واآلثار
نط اخ لقيستيا التاريخية والجسالية ،وأيزا حساية الصابع الجسالي والسعسارؼ وإنتياج أنساط
سكشية متجاندة في التجسعات الدكشية.
 كسا يعسل السجمذ أثشاء إقامة السذاريع السختمفة عبخ تخاب البمجية عمى مخاعاة حساية
األراضي الدراعية والسداحات الخزخاء.
 -1السػاد مغ  91إلى  94مغ القانػن رقع  ،08-90الدابق.
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 في مجال حفع الرحة و الشطافة والسحيط تتكفل البمجية بعجة ميام مغ بيشيا:

1

 تػزيع السياه الرالحة لمذخب،
 صخف ومعالجة السياه القحرة والشفايات الجامجة الحزخية،
 مكافحة ناقالت األمخاض السعجية،
 نطافة األغحية واألماكغ والسؤسدات التي تدتقبل الجسيػر،
 مكافحة التمػث وحساية البيئة.
 التكفل بانجاز مخاكد صحية وقاعات العالج وصيانتيا شبقا لمسقاييذ الػششية.

2

 كسا تتكفل البمجية بإنذاء وتػسيع وصيانة السداحات الخزخاء وكل أثاث حزخؼ ييجف
إلى تحديغ إشار الحياة ،كسا تديخ عمى حساية التخبة والسػارد السائية وتداىع في
إستعساليا األمثل.

3

يذيخ السذخع ضسغ ىحا القانػن بذكل واضح إلى مبجأ الخقابة القبمية كػسيمة مغ وسائل

التخشيج الالمخكدؼ 4في مجال حساية البيئة ،إذ تشز السادة  92مغ القانػن  08-90عمى
أ نو تذتخط السػافقة القبمية لمسجمذ الذعبي البمجؼ عمى إنذاء أؼ مذخوع عمى تخاب البمجية
يتزسغ مخاشخ مغ شأنيا اإلضخار بالبيئة.
فالسذخع قج أعصى ضسغ ىحا القانػن صالحيات معتبخة لمبمجية في حساية البيئة عكذ
القػانيغ الدابقة ،والسالحع أن جل السػاد تحيمشا إلى قػانيغ وتشطيسات ونرػص خاصة،
وىحا باإلضافة إلى ضعف البمجية مغ الشاحية البذخية والسادية وىحا يعتبخ عائقا في مجال
التشسية عسػما وفي حساية البيئة خرػصا.

 -1السادة  107مغ القانػن رقع  ،08-90الدابق.
 -2السادة  ،100مغ القانػن رقع  ،08-90الدابق.
 -3السادة  108مغ القانػن رقع  ،08-90الدابق.
 -4أحسج عبج السشعع ،الهسائل القانهنية اإلدارية لحماية البيئة في الجزائر ،مخجع سابق ،ص .173
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الفرع الثاني
صالحيات البمدية في حماية البيئة في عل القانهن 10-11

1

أعتبخ قانػن حساية البيئة لدشة  1983العسػد الفقخؼ لمتذخيع البيئي لسجة  20سشة ،لكغ
بعج إنعقاد نجوة ريػ سشة  1992أفخزت مبادغ ججيجة ،كان أىسيا عمى اإلشالق مبجأ التشسية
السدتجامة السشبثق عغ تقخيخ بخوتالنج سشة  ،1987وكان ليحا اإلعالن التأثيخ العسيق عمى

التذخيع البيئي الجدائخؼ ،مسا أدػ إلى إلغاء قانػن حساية البيئة الدابق وإستبجالو بقانػن

البيئة لدشة  ، 2003كسا تع إلغاء كافة التذخيعات التي ال تتالءم مع مبجأ التشسية السدتجامة،

وليحا تع إلغاء قانػن البمجية لدشة  1990وحل محمو قانػن ججيج يتساشى واألحكام التي جاء

بيا قانػن حساية البيئة في إشار التشسية السدتجامة .10-03

2

وتسارس البمجية إختراصات متعجدة عمى السدتػػ اإلقميسي ،نط اخ ألنيا مكان مذاركة
السػاششيغ في تدييخ شؤونيع بأنفديع ،وتتعجد ىحه الرالحيات ،ومغ أبخزىا تمظ الستعمقة

بحساية البيئة ،حيث مشح السذخع إختراصات عجيجة ضسغ ىحا القانػن لمبمجية في مجال

حساية البيئة والسحافطة عمييا ،وتشقدع ىحه اإلختراصات بيغ رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ
والسجمذ الذعبي البمجؼ.
أوال -صالحيات رئيس المجمس الذعبي البمدي :يتستع رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ
برالحيات عجيجة بإعتباره مسثال لمجولة عمى مدتػػ الػالية ،وتتسثل أىع ىحه الرالحيات

في:
 .1يكمف رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ بالديخ عمى إحتخام وتصبيق التذخيع والتشطيع
السعسػل بيسا 3،لحلظ فيػ يقػم تحت إشخاف الػالي بتبميغ وتشفيح القػانيغ والتشطيسات

 -1القانػن رقع  10-11السؤرخ في  22جػان  2011الستعمق بالبمجية ،الدابق.
 -2يػسف بغ ناصخ ،مرجع سابق ،ص .10
 -3السادة  85مغ القانػن رقع  10-11الستعمق بالبمجية ،الدابق.
83

البـــــــاب األول

اإلطار القانهني لمجماعات اإلقميمية في مجال حماية البيئة

عمى إقميع البمجية ،وكحا الديخ عمى الشطام والدكيشة والشطافة العسػمية ،كسا يديخ عمى
حدغ تشفيح التجابيخ اإلحتياشية والػقاية والتجخل في مجال اإلسعاف.

1

 .2إتخاذ جسيع التجابيخ واإلحتياشات لزسان سالمة وحساية األشخاص والسستمكات في
األماكغ العسػمية التي يسكغ أن تحجث فييا أؼ كارثة أو حادث ،كسا يأمخ بيجم الججران

والعسارات والبشايات اآليمة لمدقػط.

2

 .3الديخ عمى نطافة العسارات وضسان سيػلة الديخ في الذػارع والداحات والصخق
العسػمية ،وكحا الديخ عمى احتخام السقاييذ والتعميسات في مجال العقار والدكغ
والتعسيخ وحساية التخاث الثقافي السعسارؼ ،وإتخاذ اإلحتياشات والتجابيخ الزخورية
لسكافحة األمخاض الستشقمة أو السعجية والػقاية مشيا  ،وكحا مشع تذخد الحيػانات السؤذية
والزارة.

3

 .4الديخ عمى إحتخام تعميسات نطافة السحيط وحساية البيئة السشرػص عمييا في القانػن،

كسا يمدم بالديخ عمى إحتخام التذخيع والتشطيع الستعمقيغ بالعقار والدكغ والتعسيخ وحساية

التخاث الثقافي السعسارؼ عمى كامل إقميع البمجية 4،فخئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ يستمظ
سمصة واسعة في مجال التعسيخ ،إذ يدمع رخز البشاء واليجم والتجدئة حدب الذخوط

السشرػص عمييا في القانػن.

يالحع أن رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ يتجخل في العجيج مغ السجاالت مشيا السجال
البيئي ،فالسذخع أعصى صالحيات واسعة لخئيذ السجمذ البمجؼ مغ أجل حساية الشطام العام
بسختمف مجلػالتو ،مغ أ مغ عام بيئي ،صحة عامة بيئية ،سكيشة عامة بيئية ،فخئيذ السجمذ

بإعتباره ضابط إدارؼ يقػم بزبط كل السخالفات واإلعتجاءات عمى البيئة ،كسا أن رئيذ
السجمذ ال يسكشو التجخل في السجاالت البيئية اليامة كتمػث البحار ،اإلشعاعات الشػوية
وغيخىا.
 -1السادة  88مغ القانػن رقع  10-11الستعمق بالبمجية ،الدابق.
 -2السادة  89مغ القانػن رقع  10-11الستعمق بالبمجية ،الدابق.
 -3السادة  94مغ القانػن رقع  ،10-11الدابق.
 -4السادة  95مغ القانػن رقع  ،10-11الدابق.
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ثانيا -صالحيات المجمس الذعبي البمدي :يذكل السجمذ الذعبي البمجؼ إشا ار لمتعبيخ عغ
الجيسقخاشية ،ويسثل قاعجة الالمخكدية ومكان مذاركة السػاششيغ في تدييخ الذؤون العسػمية،

1

وبإ عتباره ىيئة تجاولية يتستع بجسمة مغ االختراصات في حساية البيئة ،ويسكغ تقديسيا
حدب القصاعات عمى الذكل اآلتي:
 -01التهيئة والتنمية :يعسل السجمذ الذعبي البمجؼ عمى إعجاد بخامجو الدشػية والستعجدة
الدشػات السػافقة لسجة عيجتو ويرادق عمييا ويديخ عمى تشفيحىا ،تساشيا مع الرالحيات
السخػلة لو قانػنا ،وفي إشار السخصط الػششي لمتييئة والتشسية السدتجامة لإلقميع وكحا

السخصصات التػجييية القصاعية ،حيث يكػن إختيار العسميات التي تشجد في إشار السخصط
البمجؼ لمتشسية مغ صالحيات السجمذ الذعبي البمجؼ ،حيث يذارك السجمذ في إجخاءات
إعجاد عسميات تييئة اإلقميع والتشسية السدتجامة وتشفيحىا شبقا لمتذخيع والتشطيع السعسػل
بيسا.

2

كسا تخزع إقامة أؼ مذخوع إستثسار و/أو تجييد عمى إقميع البمجية أو أؼ مذخوع
يشجرج في إشار البخامج القصاعية لمتشسية ،إلى الخأؼ السدبق لمسجمذ الذعبي البمجؼ والسيسا
مجال حساية األراضي الفالحية والتأثيخ في البيئة.

3

ويديخ السجمذ الذعبي البمجؼ عمى حساية األراضي الفالحية والسداحات الخزخاء وال

سيسا عشج إقامة مختمف السذاريع عمى إقميع البمجية 4،وحساية التخبة والسػارد السائية ويديخ
عمى اإلستغالل األفزل ليسا.

5

 -02التعمير والهياكل القاعدية والتجهيز :تتدود البمجية بكل أدوات التعسيخ السشرػص
عمييا في التذخيع والتشطيع السعسػل بيسا ،حيث يقتزي إنذاء أؼ مذخوع يحتسل األضخار
 -1السادة  103مغ القانػن رقع  ،10-11الدابق.
 -2السادتيغ  108 ،107مغ القانػن رقع  ،10-11الدابق.
 -3السادة  109مغ القانػن رقع  ،10-11الدابق.
 -4السادة  110مغ القانػن رقع  ،10-11الدابق.
 -5السادة  112مغ القانػن رقع  ،10-11الدابق.
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بالبيئة الرحة العسػمية عمى إقميع البمجية مػافقة السجمذ الذعبي البمجؼ ،بإستثشاء السذاريع
ذات السشفعة الػششية التي تخزع لألحكام الستعمقة بحساية البيئة.

1

كسا يعسل السجمذ في إشار الحفاظ عمى التخاث السعسارؼ عمى السحافطة وحساية
األمالك العقارية الثقافية والحساية والحفاظ عمى اإلندجام اليشجسي لمتجسعات الدكشية.

2

 -03النغافة وحفظ الرحة والظرقات البمدية :تديخ البمجية بسداىسة السرالح التقشية
لمجولة عمى العسل عمى حفع الرحة والشطافة العامة عغ شخيق:

3

 تػزيع السياه الرالحة لمذخب.
 صخف السياه السدتعسمة ومعالجتيا.
 جسع الشفايات الرمبة ونقميا ومعالجتيا.
 مكافحة نػاقل األمخاض الستشقمة.
 الحفاظ عمى صحة األغحية واألماكغ والسؤسدات السدتقبمة لمجسيػر.
 صيانة شخقات البمجية.
 كسا تعسل البمجية عمى تييئة السداحات الخزخاء ووضع العتاد الحزخؼ وتداىع في
صيانة فزاءات التخفيو والذػاشئ.

4

يالحع أن قانػن البمجية  10-11قج مشح صالحيات متعجدة لمسجمذ الذعبي البمجؼ
ولخئيدو في مجال الحفاظ عمى البيئة ،كسا أنو أكثخ إلساما بجػانب حساية البيئة مقارنة
بالقػانيغ الدابقة ،كسا وسع مغ صالحيات السجمذ مقارنة برالحيات رئيدو ،حيث أنو

 -1السادتيغ  114 ،113مغ القانػن رقع  ،10-11الدابق.
 -2السادة  116مغ القانػن رقع  ،10-11الدابق.
 -3السادة  123مغ القانػن رقع  ،10-11الدابق.
 -4السادة  124مغ القانػن رقع  ،10-11الدابق.
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تذكل لجانا دائسة لسجاالت عجيجة ذات عالقة بالبيئة 1،لكغ يبقى الزعف السادؼ والبذخؼ
عائقا في ىحا السجال.
المظمب الثاني
صالحيات البمدية في حماية البيئة من خالل القهانين ذات الرمة بالبيئة
ال تقترخ السيام السشػشة لمبمجية في مجال حساية البيئة في قانػن البمجية ،بل تستج ىحه

الرالحيات إلى قػانيغ أخخػ ذات الرمة بالبيئة ،ونجج إشكالية التشسية السحمية وحساية

البيئة في القانػن تجور أساسا حػل ثالث محاور أساسية ،وىي تدييخ الشفايات ،مجال

التييئة العسخانية وأيزا مجال الرحة العسػمية ،وسيتع التصخق لحلظ مغ خالل دراسة حساية
البمجية لمبيئة مغ خالل قانػن تدييخ الشفايات(الفرع األول) ،وحساية البمجية لمبيئة مغ خالل

قانػن الرحة العسػمية(الفرع الثاني) ،وكحا حساية البمجية لمبيئة مغ خالل قػانيغ التييئة

والتعسيخ(الفرع الثالث) ،كسا سيتع التصخق إلى الرالحيات التي تتستع بيا البمجية في حساية
البيئة مغ خالل القانػن رقع ( 10-03الفرع الرابع) ،وبالتالي سيتع الػقػف عمى الجور
السشػط لمبمجية في ىحه السجاالت التي ترب جسيعيا في إشار حساية البيئة والسحافطة عمييا
والسػجػدة في قػانيغ متفـ ـخقة.
الفرع األول
حماية البمدية لمبيئة من خالل قانهن تديير النفايات
تتعجد الخجمات العسػمية التي تقجميا البمجية في إشار القيام بسياميا ،ويعج تدييخ
الشفايات ىػ أحج مجاالت تقجيع الخجمات العسػمية البمجية ،وأحج السذاكل التي يقع عمى
عاتق البمجية إيجاد حمػل مشاسبة ليا ،وقج ضيخت عػامل عجيجة أدت إلى زيادة الشفايات ،لحا

اقتخن إ سع البمجية بسفيػم الشطافة ،ألنيا السدؤول األول عغ ىحا السػضػع ،فأضحت مذكمة

تدييخ الشفايات تؤرق السدؤوليغ وتحطى بإىتسام السذخعيغ في كافة دول العالع ،وىػ ذات
 -1نرت السادة  31مغ القانػن رقع  10-11عمى أن السجمذ الذعبي البمجؼ يذكل مجسػعة مغ المجان الجائسة مغ بيغ
أعزائو مشيا :الرحة والشطافة وحساية البيئة ،تييئة اإلقميع والتعسيخ والدياحة والرشاعات التقميجية ،الخؼ والفالحة والريج

البحخؼ.
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اإلىتسام الحؼ حطيت بو مغ شخف السذخع الجدائخؼ الحؼ جعل مشيا خجمة عسػمية تتػلى
البمجية تقجيسيا لمسػاششيغ .
يخجع أول نز يشطع شخوط تشطيف الشفايات الرمبة والحزخية إلى سشة  1،1984حيث
وبسقتزى ىحا السخسػم يختز السجمذ الذعبي البمجؼ بجسع الشفايات الرمبة ونقميا إلى
األماكغ السعجة لسعالجتيا ،ويشطع رئيذ السجمذ الذعبي البمجية جسع الشفايات حدب الذخوط

السحجدة في القانػن.

2

ويذكل القانػن  19-01اإلشار العام لكيفيات تدييخ الشفايات في الجدائخ ،حيث تع وضع
اإلشار العام لكيفية التعامل معيا بصخيقة تتالءم مع حساية البيئة ،حيث نز صخاحة عمى
مبجأ السعالجة البيئية العقالنية لمشفايات والحؼ يقرج بو كل اإلجخاءات العسمية التي تدسح
بتثسيغ الشفايات وتخديشيا وإزالتيا بصخيقة تزسغ حساية الرحة العسػمية والبيئة مغ اآلثار
الزارة التي قج تدببيا ىحه الشفايات 3،وقج وضع ىحا القانػن مجسػعة مبادغ يختكد عمييا

تدييخ الشفايات ومخاقبتيا وإزالتيا والستسثمة فسا يمي :

4

 الػقاية والتقميز مغ إنتاج وضخر الشفايات مغ السرجر.
 تشطيع فخز الشفايات وجسعيا ونقميا ومعالجتيا.
 تثسيغ الشفايات بإعادة إ ستعساليا ،أو بخسكتميا أو بكل شخيقة تسكغ مغ الحرػل،
بإستعسال تمظ الشفايات ،عمى مػاد قابمة إلعادة اإلستعسال أو الحرػل عمى الصاقة.
 السعالجة البيئية العقالنية لمشفايات.
 إعالم وتحديذ السػاششيغ باألخصار الشاجسة عغ الشفايات وآثارىا عمى الرحة
والبيئة ،وكحلظ التجابيخ الستخحة لمػقاية مغ ىحه األخصار والحج مشيا أو تعػيزيا.
 -1السخسػم رقع  378-84السؤرخ في  15ديدسبخ  1984يحجد شخوط التشطيف وجسع الشفايات الرمبة الحزخية
ومعالجتيا ،ج ر عجد  66صادرة في  16ديدسبخ .1984
 -2السادة  04مغ السخسػم رقع  ،378-84الدابق.
 -3السادة  03فقخة  13مغ القانػن رقع  19-01السؤرخ في  12ديدسبخ  &200الستعمق بتدييخ الشفايات ومخاقبتيا وازالتيا،
ج ر عجد  77الرادرة في  15ديدسبخ .2001
 -4السادة  02مغ القانػن رقع  ،19-01الدابق.
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 مغ أجل مكافحة التمػث مغ خالل فانػن تدييخ الشفايات وإزالتيا ،تتػلى البمجية
مكافحة التمػث الشاجع عغ رمي الشفايات السشدلية أو ما شابييا ،ويقرج بتدييخ
الشفايات كل العسميات الستعمقة بجسع الشفايات وفخزىا ونقميا وتخديشيا وتثسيشيا وإزالتيا
بسا في ذلظ مخاقبة ىحه العسميات.

1

وأىع ما يسيد ىحا القانػن ىػ إنذاء السخصط البمجؼ لتدييخ الشفايات السشدلية وما

شابييا 2،الحؼ يجب أن يعج تحت سمصة رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ ويغصي كافة إقميع
البمجية وأن يكػن مصابقا لمسخصط الػالئي ويرادق عميو الػالي السختز إقميسيا.

3

فالبمجية تتحسل كافة السدؤولية في تدييخ الشفايات السشدلية وما شابييا حدب ىحا

القانػن ،كسا تشطع البمجية في إقميسيا خجمة عسػمية غايتيا تمبية الحاجات الجساعية

لسػاششييا في مجال جسع الشفايات السشدلية وما شابييا ونقميا ومعالجتيا عشج اإلقتزاء ،كسا
يسكغ لبمجيتيغ أو أكثخ أن تتجسع لإلشتخاك في تدييخ جدء مغ الشفايات السشدلية وما شابييا

أو كميا 4،كسا يسكغ إسشاد ميسة تدييخ كل الشفايات السشدلية وما شابييا أو جدء مشيا وكحلظ
الشفايات الزخسة والشفايات لخاصة الشاتجة بكسيات قميمة عغ األشغال السشدلية ،إلى أشخاص

شبيعييغ أو معشػييغ خاضعيغ لمقانػن العام أو الخاص.

5

والسالحع أن ىحا القانػن يتساشى مع حساية البيئة وييجف لمسحافطة عمييا ،حيث
تزسشت أغمب مػاده صخاحة أو ضسشا شخوشا أو قيػدا عمى إستعسال الشفايات أو إزالتيا ،إذ

يجب أن يتع ذلظ دون السداس بالبيئة والرحة العامة ،وتمعب البمجية الجور األكبخ في ىحا

 -1السادة  03الفقخة  10مغ القانػن رقع  ،19-01الدابق.
 -2السادة  29مغ القانػن رقع  ،19-01الدابق.
 -3لسعمػمات أكثخ :أنطخ السخصط البمجؼ لتدييخ الشفايات السشدلية ضسغ الباب الثاني مغ ىحه األشخوحة (السبحث األول

مغ الفرل األول)  ،ص 233وما بعجىا.

 -4السادة  32مغ القانػن رقع  ،19-01الدابق.
 -5السادة  33مغ القانػن رقع  ،19-01الدابق.
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السجال لكػنيا األقخب لمسػاشغ ،فأصبح لسفيػم إستعسال الشفايات بعج بيئي صحي تساشيا

مع مبجأ السعالجة البيئية العقالنية الشفايات 1،وفقا لمسعاييخ البيئية التالية:

2

 عجم تعخيس صحة اإلندان والحيػان لمخصخ ودون تذكيل أخصار عمى السػارد
السائية و التخبة و اليػاء وعمى الكائشات الحية الحيػانية والشباتية.
 عجم إحجاث إزعاج بالزجيج أو بالخوائح الكخيية.
 عجم السداس بالسشاضخ والسػاقع ذات األىسية الخاصة.
الفرع الثاني
حماية البمدية لمبيئة من خالل قانهن الرحة العمهمية
البيئة ىي اإلشار الحؼ يعير فيو اإلندان ويسارس فيو نذاشو الدراعي والرشاعي
واإلقترادؼ واإلجتساعي ،فيي الػعاء الحؼ يعير فيو اإلندان ،وتتأثخ بطخوفو أحػالو
الرحية والشفدية ،وىي اليػاء الحؼ يدتشذقو فيرح بو البجن إن كان نقيا ،ويسخض إن كان
فاسجا وممػثا ،وىي الساء الحؼ يذخبو ويغتدل بو ،فالسحافطة عمى البيئة تعشي السحافطة
عمى صحة وكيان اإلندان ومحيصو الدميع الخالي مغ التمػث بجسيع أشكالو ،وتدمتدم حساية
الرحة تجخل الجولة عغ شخيق مشع ما قج يدبب السداس بالرحة العامة كسخاقبة األغحية،
والسحافطة عمى السياه الرالحة لمذخب ،ومقاومة األمخاض السعجية.

3

وتعتبخ البمجية الجساعة اإلقميسية األساسية التي أسشج ليا السذخع دو ار رئيديا في مجال
الرحة العامة مغ أجل تػفيخ بيئة صحية لمسػاششيغ ومكافحة األمخاض الػبائية والسعجية،
والػقاية مغ األخصار السيشية ،وتصبيق التذخيعات الرحية السشطسة لعسميات جسع القسامة
والتخمز مشيا.
 -1السادة  03مغ القانػن رقع  ،19-01الدابق.
 -2السادة  11مغ القانػن رقع  ،19-01الدابق.
 -3نػرة مػسى" ،حماية البيئة في إطار القانهن  07-12والقهانين الخاصة" ،السمتقى الػششي حػل دور الجساعات
السحمية في حساية البيئة في ضل قانػني البمجية والػالية الججيجيغ ،كمية الحقػق والعمػم الدياسية ،جامعة  08ماؼ 1945

قالسة 04-03 ،ديدسبخ  ،2012ص .12
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وقج تزسغ السخسػم رقع  267-81صالحيات رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ في مجال

الشقاوة والصخق الصسأنيشة العسػمية 1،وذلظ في الباب الثاني مغ ىحا السخسػم تحت عشػان
الشقاوة وحفع الرحة العسػمية 2،وفي ىحا السجال أسشجت إختراصات عجيجة إلى رئيذ

السجمذ الذعبي البمجؼ ومغ أبخزىا:

3

 .1الديخ عمى تشفيح التشطيع الرحي وإتخاذ كل اإلجخاءات التي تخز الشقاوة وحفع الرحة
العسػمية ،والحخص عمى نطافة السداكغ والعسارات واألنيج والداحات والصخق والبشايات

والسؤسدات العسػمية.
 .2إتخاذ كل اإلجخاءات الخامية إلى مكافحة األمخاض الػبائية والسعجية وحامالت األمخاض
الستشقمة ،والديخ عمى تشفيح العسميات الستعمقة بالتصييخ والديخ عمى تسػيغ الدكان

السشتطع بالساء الرالح لمذخب وبتشطيف األنيج ،وجسع القسامة برفة مشتطسة ،وصيانة
شبكة التصييخ وترخيف السياه القحرة  ،والديخ عمى نطافة البمجية وتجسيميا ،أيزا الديخ
عمى إحخاق القسامة وتجسيميا ،وإتخاذ كل اإلجخاءات الزخورية التي مغ شأنيا حساية

البيئة وتحديشيا ،كسا يديخ عمى صحة التغحية مغ خالل الديارات لمسخازن

والسدتػدعات ،والقيام بكل أعسال الخقابة السسكشة ،كسا يتخح اإلجخاءات السالئسة لسشع
تذخد الحيػانات الزارة والخصخة .

واتبع السخسػم رقع  267-81بالسخسػم رقع  4374-81الحؼ يحجد صالحيات البمجية

والػالية وإختراصاتيا في قصاع الرحة ،وتتػلى البمجية بسػجبو إنجاز اليياكل الرحية
البديصة ،وتحخص عمى تػزيعيا تػزيعا عادال في تخاب البمجية ،كسا تقػم بتشطيع األعسال
 -1السخسػم رقع  267 -81السؤرخ في  10اكتػبخ 1981الستعمق برالحيات رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ في مجال

نقاوة الصخق والصسأنيشة العسػمية ،ج ر عجد 41صادرة في  13أكتػبخ .1981

 -2تججر اإلشارة أن السخسػم رقع  267-81يتزسغ  18مادة مقدسة عمى  03أبػاب ،الباب األول خرز لذغل الصخق

والسحافطة عمييا ،والباب الثاني خرز لسجال الشقاوة وحفع الرحة العسػمية ،أما الباب الثالث فيخز مجال الصسأنيشة
العسػمية.
 -3السػاد مغ  07إلى  12مغ السخسػم رقع  ،267-81الدابق.
-4السخسػم رقع  374-81السؤرخ في  26ديدسبخ  1981يحجد صالحيات البمجية والػالية واختراصاتيسا في قصاع
الرحة ،ج ر عجد 52صادرة في  29ديدسبخ.1981
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الػقائية مثل مكافحة ناقالت األمخاض السعجية ،ويسكغ القػل أنيا تقػم بأؼ عسل يدتيجف
حساية صحة السػاششيغ وتحديشيا في السشاشق التخابية التابعة ليا.
وقرج تفعيل دور البمجية في حساية الرحة والبيئة ،تع إنذاء مكاتب لحفع الرحة
البمجية ،بسػجب السخسػم رقع  146-87الحؼ يتزسغ إنذاء مكاتب لحفع الرحة البمجية،

1

حيث يػضع مكتب حفع الرحة البمجؼ تحت ترخف رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ،

ويداعجه عمى تشفيح ميام الػقاية الرحية وحفع الرحة والشقاوة مدتخجمػن تقشيػن.

2

يتػلى مكتب حفع الرحة البمجية ،تحت سمصة رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ ،دراسة
الػثائق والعقػد والسمفات التقشية التي يتصمبيا عسل أجيدة البمجية والسخاقبة الجائسة لحفع
الرحة والشقاوة العسػمية في البمجية ،ويكمف السكتب باإلترال مع السرالح السعشية
بغخض:

3

 دراسة وإ قتخاح كل التجابيخ التي تيجف إلى ضسان السحافطة الجائسة عمى الرحة
والشقاوة في جسيع أنػاع السؤسدات واألماكغ العسػمية .
 تشطيع حسالت لسحاربة الحيػانات والحذخات الزارة.
 مخاقبة الشػعية البكتيخية لمساء.
 مخاعاة شخوط جسع السياه السدتعسمة والشفايات الرمبة الحزخية وترخيفيا ومعالجتيا.
 مخاقبة نػعية السػاد الغحائية ومشتجات اإلستيالك والسشتجات السخدونة والسػزعة في
البمجية.
وتشذأ ىحه السكاتب بسػجب قخار مذتخك بيغ وزيخ الجاخمية والجساعات السحمية ووزيخ

السالية ووزيخ الرحة العسػمية ،ووزيخ الخؼ والبيئة والغابات بشاء عمى إقتخاح مغ الػالة .

4

 -1السخسػم رقع  146-87السؤرخ في  30جػان  1987يتزسغ إنذاء مكاتب لحفع الرحة البمجية ،ج ر عجد 27
صادرة في  01جػيمية .1987

 -2السادة  01السخسػم رقع  ،146-87الدابق.
 -3السادة  02السخسػم رقع  ،146-87الدابق.
 -4السادة  04السخسػم رقع  ،146-87الدابق.
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ويػضع تحت ترخف ىحه السكاتب السدتخجميغ السخرريغ إن إقتزى األمخ لتشقية
عسميات التصييخ وإبادة الحذخات والجخذان ومكافحة الحيػانات الزارة ،ويجيخ مكتب حفع
الرحة شبيب يػضع تحت سمصة رئيذ أو رؤوساء السجالذ الذعبية البمجية السعشييغ.

1

كسا يعتبخ القانػن رقع  05-85السمغى مغ أبخز القػانيغ التي ساىست في حساية البيئة
عغ شخيق حساية الرحة وتخقيتيا ،وقج أناط لمبمجية ميام عجيجة في ىحا السجال حيث تمدم
جسيع أجيدة الجولة والج ساعات اإلقميسية والسؤسدات والييئات والدكان بتصبيق تجابيخ الشقاوة
والثقافة ومحاربة األمخاض الػبائية ،ومكافحة تمػث السحيط وتصييخ ضخوف العسل ،والػقاية
العامة.

2

فرالحيات البمجية في حساية الرحة وتخقيتيا ال تتػقف فقط عمى أماكغ العالج
وأماكغ ضيػر األمخاض ،بل تستج لتذسل أيزا كل أماكغ الحياة بسا فييا السؤسدات
التخبػية ،حيث تتػلى فييا الجساعات اإلقميسية عسػما والبمجية خاصة تصبيق جسيع
اإلجخاءات الخامية إلى ضسان مخاعاة القػاعج والسقاييذ الرحية.

3

وبرجور قانػن الرحة الججيج  11-18وضع العجيج مغ األحكام التي تبخز دور
البمجية في ىحا السجال؛ ففي مجال الػقاية في مجال الرحة يتعيغ عمى رئيذ السجمذ
الذعبي البمجؼ في إشار إختراصو تشفيح التجابيخ والػسائل الزخورية بذكل دائع لسكافحة
األمخاض الستػششة وتفادؼ ضيػر األوبئة والقزاء عمى أسباب الػضعية الػبائية 4،وفي
مجال الػقاية مغ األمخاض غيخ الستشقمة ومكافحتيا تعسل البمجية عمى تجعيع نذاشات

 -1السادتيغ  08 ،06مغ السخسػم رقع  ،146-87الدابق.
 -2السادة  29مغ القانػن رقع  05-85السؤرخ في  16فيفخؼ  ،1985الستعمق بحساية الرحة وتخقيتيا ،ج ر عجد 08
الرادرة في  17فيفخؼ  ،1985السعجل والستسع بالقانػن رقع  13-08السؤرخ في  20جػيمية  ،2008ج ر عجد 44
الرادرة في  03أوت  ،2008ممغى.
 -3السادة  42مغ القانػن رقع  05-85السعجل والستسع ،الدابق.
 -4السادة  35مغ القانػن رقع  11-18السؤرخ في  02جػيمية  2018الستعمق بالرحة ،ج ر عجد  ،46صادرة في 29

جػيمية .2018
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الرحة والتخبية البجنية والخياضية ،وتذجع األشخاص عمى مكافحة الدمػكيات التي تعخﱢض
لمخصخ ،وعمى الػقاية مغ األمخاض غيخ الستشقمة.

1

ومغ أجل حساية الػسط والبيئة تتػلى الجولة تشفيح سياسة حفع صحة الػسط وإشار
حياة السػاششيغ والبيئة مغ أجل ضسان حساية صحة الدكان ،ألجل ىحا تتػلى البمجية
بالتشديق مع مرالح الرحة نذاشات رصج ومخاقبة احتخام مقاييذ ونػعية السياه واليػاء

الجػؼ والسػاد الغحائية.

2

كسا تصخق السذخع في قانػن الرحة الججيج إلى قػاعج مكافحة الزجيج والزػضاء
التي ليا تأثيخ ضار عمى صحة اإلندان ،بغية مشع مرجرىا والقزاء عمييا مغ أجل
مرالح الفخد والسجتسع ،لتػفيخ الخاحة لمسػاششيغ ليعيذػا في حياة ىادئة خالية مغ اإلزعاج

والزػضاء ،التي تعج أحج أنػاع تمػث البيئة بالسفيػم العمسي والقانػني معا 3،إذ تعسل البمجية
عمى إ حتخام قػاعج الػقاية مغ األضخار الرػتية أو أؼ نػع آخخ مغ الزخر 4،كسا تعسل
البمجية عمى التخبية مغ أجل الرحة السيسا في مػاضيع حفع الرحة الفخدية والجساعية،
حساية البيئة ،الػقاية مغ األخصار الصبيعية.

5

فالسذخع مغ خالل قانػن الرحة وضع عجة محاور متعمقة بالرحة والشطافة ىجف مغ
خالليا إلى حساية البيئة عغ شخيق إتخاذ العجيج مغ اإلجخاءات والتجابيخ االحت اخزية ،السيسا
عغ شخيق البمجية نط اخ لسػقعيا وقخبيا لمسػاشغ ولمحياة اليػمية لمسػاششيغ ،كسا أكج عمى
ضخورة حساية الرحة مغ جسيع عشاصخ التمػث ،وذلظ بتجخل الجساعات اإلقميسية وأوليا
البمجية إلتخاذ اإلجخاءات السالئسة فميا الرالحيات الكافية في ىحا السجال ،فالبمجية تقػم

 -1السادة  46مغ القانػن رقع  ،11-18الدابق.
 -2السادتيغ  ،107 ،106مغ القانػن رقع  ،11-18الدابق.
 -3احسج لكحل  ،مرجع سابق ،ص.122
 -4السادة  113مغ القانػن رقع  ،11-18الدابق.
 -5السادة  120مغ القانػن رقع  ،11-18الدابق.
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ب جور ميع في حساية الرحة العسػمية ،ىحه األخيخة التي تعتبخ مغ مقتزيات حساية البيئة
والسحافطة عمييا.
الفرع الثالث
حماية البمدية لمبيئة من خالل قانهن التهيئة والتعمير
أعصى القانػن الجدائخؼ إىتساما كبي اخ لسذاكل العسخان والبيئة ،فقصاع التييئة العسخانية
يعتبخ واحجا مغ أ بخز القصاعات السعشية بحساية البيئة وذلظ بالحفاظ عمى الجػانب التشطيسية
والجسالية لمبيئة ،وإذا كان السذخع قج أفرح عغ إرادتو الرخيحة في مػاجية كل ما مغ شأنو
السداس بالسرمحة العامة العسخانية ووضع الشرػص الكفيمة بتشطيع الشذاط العسخاني فإن
ميسة التذخيع قج إ نتيت لتبجأ ميسة التشفيح التي ىي مػكمة لإلدارة بالجرجة األولى ،حيث

مكشيا القانػن مغ وسائل وإمتيازات الدمصة العامة ،وان الجور الكبيخ في تشطيع الحخكة
العسخانية يعػد لمبمجية.

1

 -1الديغ عدرؼ ،دور الجماعات المحمية في مجال البناء والتعمير ،مخجع سابق ،ص33
95

البـــــــاب األول

اإلطار القانهني لمجماعات اإلقميمية في مجال حماية البيئة

ففي سشة  1990سغ السذخع الجدائخؼ قانػن التييئة والتعسيخ 1،وإشتسل عمى جسيع

الزػابط القانػنية الػاجب عمى البمجية اإللتدام بيا في ىحا السجال ،كسا أتبع ىحا القانػن بعجة
تذخيعات تتعمق بالتييئة والتعسيخ.

2

ولع يقع السذخع بتعخيف التعسيخ ،بل نز عمى أن ىحا القانػن ييجف إلى تحجيج القػاعج
الخامية إلى تشطيع إنتاج األراضي القابمة لمتعسيخ وتكػيغ وتحػيل السبشى في إشار التدييخ
 -1القانػن رقع  29-90السؤرخ في  01ديدسبخ  1990يتعمق بالتييئة والتعسيخ ،ج ر عجد  52صادرة في  02ديدسبخ
 ،1990السعجل والستسع بالقانػن رقع  05-04السؤرخ في  14أوت  ،2004ج ر عجد 51صادرة في 15أوت .2004

 -2تعجدت القػانيغ والتشطيسات السشطسة لمتييئة والتعسيخ ومغ أبخزىا نحكخ:
 القانػن رقع  25-90الستعمق بالتػجيو العقارؼ السؤرخ في  18نػفسبخ  1990السعجل والستسع،ج ر رقع  49صادرة
في  18نػفسبخ .1990

 السخسػم التشفيحؼ رقع  175-91السؤرخ في  28ماؼ  ،1991يحجد القػاعج العامة لمتييئة والتعسيخ والبشاء ،ج ر
عجد 26صادرة في  01جػان .1991
 السخسػم التشفيحؼ رقع 176-91السؤرخ في  28ماؼ  1991يحجد كيفيات تحزيخ شيادة التعسيخ ورخرة التجدئة
وشيادة التقديع ورخرة البشاء وشيادة السصابقة ورخرة اليجم ،ج ر عجد 26صادرة في  01جػان  ،1991وقج

عجل قبل إلغائو نيائيا بالسخاسيع التشفيحية التالية:


السخسػم التشفيحؼ رقع  03-06السؤرخ في 07جانفي ،2006ج رعجد  01الرادرة بتاريخ  08جانفي 2006



السخسػم التشفيحؼ رقع  307-09السؤرخ في  22سبتسبخ  ،2009ج ر عجد  55الرادرة في  27سبتسبخ
،2009

 السخسػم التشفيحؼ رقع  177-91السؤرخ في  28ماؼ  1991يحجد إجخاءات إعجاد السخصط التػجييي لمتييئة
والتعسيخ والسرادقة عميو ومحتػػ الػثائق الستعمقة بو ،ج ر عجد  26صادرة في  01جػان  ،1991معجل ومتسع
بالسخاسيع التشفيحية التالية:

 السخسػم التشفيحؼ  317-05السؤرخ في  10سبتسبخ  ،2005ج ر عجد  62صادرة في 11سبتسبخ ،2009
 المرسوم التنفيذي  241-23المؤرخ في  31مارس  ،3123ج ر عدد  21صادرة في  12افريل .3123
 السخسػم التشفيحؼ رقع  ،178-91السؤرخ في  28ماؼ  1991يحجد إجخاءات إعجاد مخصط شغل األراضي

والسرادقة عمييا ومحتػػ الػثائق الستعمقة بيا ،ج ر  26صادرة في  01جػان  ،1991معجل ومتتع بالسخاسيع
التشفيحية التالية:



السخسػم التشفيحؼ  318-05السؤرخ في 10سبتسبخ  ،2005ج ر عجد  62صادرة في  11سبتسبخ .2005



السخسػم التشفيحؼ  166-12السؤرخ في  05افخيل  ، 2012ج ر عجد  21صادرة في  11افخيل .2012



السخسػم التشفيحؼ  189-18السؤرخ في  15جػيميية  ،2018ج ر عجد  43صادرة في  18جػيمية .2018

 السخسػم التشفيحؼ رقع  19-15مؤرخ في  25جانفي  2015يحجد كيفيات تحزيخ عقػد التعسيخ وتدميسيا ،ج ر
عجد  07صادرة في  12فيفخؼ .2015
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اإلقترادؼ لألراضي والسػازنة بيغ وضيفة الدكغ والفالحة والرشاعة ،وأيزا وقاية السحيط
واألوساط الصبيعية والسشاضخ والتخاث الثقافي والتاريخي عمى أساس إحتخام مبادغ وأىجاف

الدياسة الػششية لمتييئة العسخانية1،فحساية الػسط البيئي كان مغ أىع األىجاف السدصخة

ضسغ ىحا القانػن ،وبالتالي فالسذخع ربط بيغ الخصػط العخيزة الػاجب إتباعيا وإحتخام
القػاعج العامة لمتييئة والتعسيخ مع األخح بعيغ اإلعتبار حساية البيئة والسحافطة عمييا ،أؼ
مخاعاة سياسة التييئة العسخانية في الجدائخ لقػاعج حساية البيئة وبالتالي الجمج بيغ العسخان
والبيئة.
وقج أولى السخسػم التشفيحؼ رقع  175-91أىسية كبخػ لحساية البيئة وعشاصخىا ،حيث
أ نو يسكغ رفس رخرة البشاء أو التجدئة أو تقييج مشحيا إذا كان البشاء في أرضية معخضة
لألخصار الصبيعية كالفيزانات واإلنجخاف واندالق التخبة و الدالزل ،كسا يسكغ رفس رخرة
البشاء إذا كانت البشاءات تؤدؼ إلى إحتسال تعخض سكانيا ألضخار خصيخة يتدبب فييا
الزجيج عمى الخرػص بدبب مػاقعيا ،وإذا كانت البشاءات تكػن ليا عػاقب ضارة بالبيئة

بفعل مػضعيا ومآليا أو حجسيا.
وأسشج القانػن 15-08

3

2

لمبمجية دو ار فعاال في وضع حج لحاالت عجم إنياء البشايات

وتح ـقـيق م ـصــابـقــة الـب ـشـايــات السـشـج ـدة أو الـتي ىي في شػر اإلنجاز قبل صجور ىحا القانػن
وتحجيج شخوط شغل و/أو استغالل البشايات وت ــخق ـيــة إشــار مـ ـبــشي ذؼ م ـطـ ـيــخ ج ـس ــالي
وم ـيـ ّـيــأ بإندجام ،وتــأســيذ تــجاب ـيــخ ردعـيــة في م ـجــال عــجم اح ـتـخام آجال البشاء وقػاعج
التعسيخ ،4وتعتبخ البمجية السدؤول األول عغ ىحه السصابقة.

 -1السادة  01مغ القانػن رقع  29-90السعجل والستسع ،الدابق.
 -2السػاد  05 ،04 ،03مغ السخسػم التشفيحؼ رقع  ،175-91الدابق.
 -3القانػن رقع  15-08مؤرخ في  20جػيمية  2008يحجد قػاعج مصابقة البشايات وإتسام انجازىا ،ج ر عجد  44صادرة
في  03أوت .2008
 -4السادة األولى مغ القانػن رقع  ،15-08الدابق.
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وقج نرت السادة  24مغ القانػن  15-08أن صاحب البشاية غيخ الستسسة ،والستحرل
عمى رخرة البشاء ،سيدتفيج مغ رخرة إتسام اإلنجاز ،وتخزع ىحه البشايات إلى ترخيح
يقجم إلى رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ السختز إقميسيا ،وفي حالة عجم إنجاز أشغال البشاء
أو إذا كانت البشاية غيخ مصابقة لخخرة البشاء السدمسة  ،يجب عمى صاحب الترخيح أن
يػقف األشغال فػ ار ويبمغ رئيذ البمجية الحؼ يدمع لو شيادة تػقيف األشغال مغ أجل تحقيق
السصابقة.
ويبخز دور البمجية في حساية البيئة بذكل واضح ضسغ قانػن التييئة والتعسيخ ،مغ
خالل مختمف الخخز والذيادات التي تمعب فييا البمجية دو ار كبيخا ،وكحا مغ خالل

السخصصات السشرػص عمييا في ىحا القانػن.

أوال -دور البمدية في حماية البيئة من خالل المخظظات العمرانية :تتذكل أدوات التعسيخ
مغ السخصصات التػجييية لمتييئة والتعسيخ ومخصصات شغل األراضي 1،حيث تحجد ىحه
األدوات التػجييات األساسية لتييئة األراضي السعيشة كسا تزبط تػقعات التعسيخ وقػاعجه
وتحجد الذخوط التي تدسح بتخشيج إستعسال السداحات ووقاية الشذاشات الفالحية وحساية
السداحات الحداسة والسػاقع والسشاضخ مغ جية ،وتدسح مغ جية أخخػ تعييغ األراضي
السخررة لمشذاشات اإلقترادية ذات السشفعة العامة.

2

وقج ألدم البمجية بزخورة إعجاد ىحيغ السخصصيغ ،إذ يجب تغصية كل بمجية بسخصط
تػجييي لمتييئة والتعسيخ ،وبسخصط شغل األراضي ،يتع إعجاد مذخوعيسا بسبادرة مغ رئيذ
السجمذ الذعبي البمجؼ وتحت مدؤوليتو.

3

 -1السادة  10مغ القانػن رقع  29-90السعجل والستسع ،الدابق.
 -2السادة 11مغ القانػن رقع  29-90السعجل والستسع ،الدابق.
 -3السادتيغ  34 ،24مغ القانػن رقع  ،29-90الدابق ،لمتفريل في ذلظ انطخ الباب الثاني مغ األشخوحة ( السبحث
الثاني مغ الفرل األول)  ،ص  226وما بعجىا.

98

البـــــــاب األول

اإلطار القانهني لمجماعات اإلقميمية في مجال حماية البيئة

ثانيا -دور البمدية في حماية البيئة من خالل الرخص والذهادات العمرانية :يطيخ دور
البمجية جميا في حساية البيئة في السجال العسخاني مغ خالل الخخز والذيادات التي تدمسيا،
إذ تعتبخ األداة التي بػاسصتيا تعسل عمى حساية البيئة.
 _01شهادة التعمير :ىي الػثيقة التي تدمع بشاء عمى شمب مغ كل شخز معشي ،تعيغ
حقػقو في البشاء واإلرتفاقات مغ جسيع األشكال التي تخزع ليا األرض السعشية ،وزي ــادة

ع ــمى ذلـظ يسكغ كل شـ ـخـز مـ ـع ــشي بـ ـش ــفذ ح ـق ــػق ال ـبـ ـشــاء الخ ــاصــة ب ــال ـقـ ـص ـع ــة األرض ـي ــة
السعـ ـش ـيــة أن يحـرل عـمى "بـصاقـة مـعمـػمـات" إلسـتعـسـاليـا عـمى سـبيل اإلش ــارة ل ـكـل غــخض

مـ ـش ــاسب و لكشيا ب ــأؼ حــال مغ األحػال ال يسكغ أن تحل محل شيادة التعسيخ.1

ويػدع شمب شيادة التعسيخ أو بصاقة السعمػمات والػثائق السخفقة بو في ندختيغ بسقخ
السجمذ الذعبي البمجؼ السختز إقميسيا مقابل وصل إيجاع ،تبمغ شيادة التعسيخ أو بصاقة

السعمػمات خالل  15يػما التالية إليجاع الصمب 2،ويجب أن تبيغ ىحه الذيادة أو بصاقة
السعمػمات األخصار الصبيعية التي يسكغ أن تؤثخ عمى السػقع السعشي ،كالرجوع الدلدالية،
القصع األرضية السعخضة لمفياضانات ،األخصار التكشػلػجية الشاجسة عغ نذاط السؤسدات
الرشاعية الخصيخة ،تحجد صالحية شيادة التعسيخ برالحية مخصط شغل األراضي السعسػل
بيا وبرالحية السخصط التػجييي لمتييئة والتعسيخ ،في حال عجم وجػد مخصط شغل
األراضي ،وتحجد صالحية بصاقة السعمػمات ب  03أشيخ.

3

 _02رخرة التجزئة :ىي الػثيقة التي تبيغ عسمية تقديع قصعتيغ أو عجة قصع مغ ممكية
عقارية واحجة أو عجة ممكيات ميسا كان مػقعيا ،إذا كانت قصعة أو عجة قصع أرضية ناتجة

عغ ىحا التقديع مغ شأنيا أن تدتعسل في تذييج بشاية 4،ويشبغي أن يتقجم صاحب السمكية أو
مػكمو بصمب رخرة التجدئة حدب الشسػذج السخفق بالسخسػم التشفيحؼ  19-15والتػقيع
 -1السادة  02مغ السخسػم التشفيحؼ  ،19-15الدابق.
 -2السػاد مغ  02إلى  05مغ السخسػم رقع  ،176-91الدابق.
 -3السػاد مغ  03إلى  06مغ السخسػم التشفيحؼ  ،19-15الدابق.
 -4السادة  07مغ السخسػم التشفيحؼ رقع  ، 19-15والسادة  57مغ القانػن رقع  29-90السعجل والستسع ،الدابق.
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عمييا مع وجػد الػثائق السثبتة لحلظ ،ويخفق الصمب بسجػعة مغ الػثائق الثبػتية لألرض ،مع
محكخة تػضح التجابيخ الستعمقة بحساية البيئة وتتعمق بسا يمي:
 شخق السعالجة السخررة لتشقية السياه الخاسبة الرشاعية مغ جسيع السػاد الدائمة أو
الرمبة أو الغازية السزخة بالرحة العسػمية والدراعية والبيئة،
 السعالجة السخررة لترفية الجخان وإنتذار الغازات مغ جسيع السػاد السزخة
بالرحة العسػمية،

 تحجيج مدتػػ الزجيج وإنبعاث الصفيميات الكيخومغشاشدية ،بالشدبة لألراضي السجداة
السخررة لإلستعسال الرشاعي،
 تخفق في شمبيا محكخة تذتسل عمى بيانات مشيا تحجيج دراسة التأثيخ في البيئة عشج
اإل قتزاء ،وشبيعة االرتفاقات واألضخار السحتسمة ،ودراسة جيػتقشية يعجىا مخبخ
معتسج.

1

ويرجر رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ رخرة التجدئة بإعتباره مسثال لمبمجية أو
بإ عتباره مسثال لجولة في حالة مخصط شغل األراضي السرادق عميو أو الحؼ تجاوز مخحمة
التحقيق العسػمي ،فتتع دراسة السمف عمى مدتػػ الذباك الػحيج لمبمجية.

2

 -03شهادة التقديم :عبارة عغ وثيقة تبيغ شخوط إمكانية تقديع ممكية عقارية مبيشة إلى
قدسيغ أو عجة أقدام ،يخسل شمب شيادة التقديع في خسذ ندخ إلى رئيذ السجمذ الذعبي

البمجؼ لسحل وجػد قصعة األرض ،و تبمغ خالل شيخ مغ تاريخ إيجاع الصمب ،ويحجد مجة
صالحيتيا بثالث سشػات إبتجاء مغ تاريخ تبميغيا.

3

 -04رخرة البناء :رخرة البشاء مختبصة الرمة بقػاعج التييئة والتعسيخ ،ليحا نز قانػن

التييئة والتعسيخ عمى ضخورة الحرػل عمى رخرة البشاء في حالة تذييج بشايات ججيجة

 -1السادتيغ  09 ،08مغ السخسػم التشفيحؼ  ،19-15الدابق.
 -1السادة  14مغ السخسػم التشفيحؼ  ،19-15الدابق.
 -3السػاد مغ  33إلى  40مغ السخسػم التشفيحؼ  ،19-15الدابق.
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ميسا كان إ ستعساليا ،ولتسجيج البشايات السػجػدة ولتغييخ البشاء الحؼ يسذ الحيصان الزخسة
مشو أو الػاجيات السصمة عمى الداحة العسػمية وإلنجاز ججار صمب لمتجعيع أو التدييج.

1

 -05شهادة المظابقة :عشج إ نتياء األشغال الخاصة بالبشاء يتع إثبات مصابقة األشغال مع
رخرة البشاء بذيادة مصابقة تدمع حدب الحالة إما مغ رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ أو مغ

قبل الػالي 2،وت ـد ـم ــيع ش ـيــادة السصــابـ ـقــة يكػن مغ إخ ـت ـرــاص رئيذ السجمذ الذعبي
الـبمجؼ السختز إقميسـيا بالـشدبة لــخخز ال ـب ـش ــاء السـد ـّم ـســة مغ شــخفـو أو تــمظ السـد ـّم ـســة مغ
ش ــخف ال ـ ـػالي السخـ ـتـز إقـ ـم ـ ـي ـ ـسـ ـيـ ــا أو مغ شـ ــخف الـ ــػزي ــخ السكمف بالعسخان.3

يػدع السدتفيجون مغ رخرة البشاء خالل أجل  30يػم مغ تاريخ اإلنتياء مغ األشغال
ترخيحا بسقخ السجمذ الذعبي البمجؼ بإنتياء األشغال في ندختيغ ،وعشجما ال يػدع

الترخيح بإنتياء األشغال ،حدب الذخوط وفي اآلجال السصمػبة ،تجخػ عسمية مصابقة
األشغال وجػبا بسبادرة مغ رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ وتـخز مـصـاب ـقـة األشـغـال السشـج ـدة
مع أحـكـام رخـرـة الـبـشـاء إقـامة الـبـشـاية ومـقـاسـيـا وإستـعـسـالـيا وواجـيـاتـيا ،ويــتع الـ ـتـ ـح ـقـق
مـ ـش ـ ـيــا مـغ ش ــخف لـ ـجـ ـشـ ــة ت ــزع مسثميغ مؤىميغ ق ــان ــػن ــا عـغ رئ ــيذ السجمذ الـ ـذـ ـع ــبي
الـ ـبـ ـم ــجؼ والسـرـالح السـع ـشـيــة السـيـســا الحـسـايــة السـجن ـيـة.

4

 -06رخرة الهدم :تعتبخ رخرة اليجم مغ أدوات الخقابة عمى العقار السبشي فال يسكغ
القيام بأؼ ىجم جدئي أو كمي لبشاية دون الحرػل عمى رخرة اليجم ،ويخزع كل ىجم كمي
أو جدئي لمبشاء لخخرة اليجم إذا كانت اإلقميع تتػفخ عمى مجسػعة مغ السسيدات الصبيعية
الخالبة والتاريخية والثقافية أو عمى مسيدات ناجسة عغ مػقعيا الجغخافي والسشاخي

 -1السادة  52مغ القانػن رقع  29-90السعجل والستسع ،الدابق.
 -2السادة  75مغ القانػن رقع  29-90السعجل والستسع ،الدابق.
 -3السادة  64مغ السخسػم التشفيحؼ رقع  ،19-15الدابق.
 -4السادة  66مغ السخسػم التشفيحؼ  ،19-15الدابق.
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والجيػلػجي مثل السياه السعجنية أو اإلستحسامية ،وكحلظ تدتخخج ىحه الخخرة كمسا إقتزت
ذلظ الذخوط التقشية واألمشية.

1

يخفق ممف شمب رخرة اليجم بشدخة مغ عقج السمكية أو شيادة الحيازة ويخسل الصمب
إلى رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ لسحل مػقع البشاية مقابل وصل إيجاع في ثالث ندخ ،يقػم

الذباك الػحيج عمى مدتػػ البمجية بتحزيخ ىحه الخخرة خالل أجل شيخ مغ إيجاع الصمب،
وبعج اإل نتياء مغ دراسة الصمب يقػم رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ بإلراق شمب الخخرة
بسقخ السجمذ الذعبي البمجؼ لمدساح لمغيخ بتقجيع إعتخاضاتيع ،ويدمع رئيذ السجمذ الذعبي

البمجؼ رخرة اليجم بعج أخح رأؼ الذباك الػحيج عمى مدتػػ البمجية ويبمغيا لراحب

الصمب 2،وتداىع ىحه الخخرة في حساية البيئة مغ خالل الحفاظ عمى الصابع الجسالي

والعسخاني والبيئي ،حيث ال يسكغ القيام بأؼ ىجم دون الحرػل عمى رخرة اليجم.

الفرع الرابع
حماية البمدية لمبيئة من خالل القانهن رقم 10-03
تتستع البمجية برالحيات عجيجة في مجال حساية البيئة مغ خالل القانػن رقع ،10-03

حيث أسشج ليا ىحا القانػن صالحيات متعجدة مغ أبخزىا مجال السشذآت السرشفة ،حيث
تذسل ىحه األخيخة السرانع والػرشات والسذاغل ومقالع الحجارة والسشاجع ،وبرفة عامة
السشذآت التي يدتغميا أو يسمكيا كل شخز شبيعي أو معشػؼ ،عسػمي أو خاص ،والتي قج
تتدبب في أخصار عمى الرحة العسػمية والشطافة واألمغ والفالحة واألنطسة البيئية والسػارد
الصبيعية والسػاقع والسعالع والسشاشق الدياحية ،أو قج تدبب في السداس بخاحة الجػار.

3

وتخزع السشذآت السرشفة ،حدب أىسيتيا وحدب األخصار أو السزار التي تشجخ عغ

إستغالليا ،لتخخيز مغ رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ عشجما تكػن مشرػصا عمييا في

التذخيع السعسػل بو  ،كسا تخزع السشذآت التي ال تتصمب إقامتيا دراسة تأثيخ وال مػجد
 -1السادتيغ  60 ،46مغ القانػن رقع  29-90السعجل والستسع ،الدابق.
 -2السػاد مغ  70إلى  ،85مغ السخسػم التشفيحؼ  ،19-15الدابق.
 -3السادة  18مغ القانػن رقع  ،10-03الدابق.
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تأثيخ لترخيح لجػ رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ السعشي،

1

كسا تقػم البمجية بإبجاء

رأييا ،والحؼ يؤخح مع رأؼ الػ ازرات السعشية قبل تدميع رخرة إستغالل السشذآت السرشفة
بالشدبة لمسشذآت التي قج تمحق أض اخ ار بالبيئة تتدبب في أخصار عمى الرحة والبيئة والتي
تتصمب تقجيع دراسة التأثيخ أو مػجد التأثيخ ،وتحقيق عسػمي ودراسة تتعمق باألخصار
واإلنعكاسات السحتسمة لمسذخوع والتي قج تدبب أخصا ار عمى الرحة العسػمية والسػارد
الصبيعية والبيئة بذكل عام.

2

السالحع أن السذخع ضسغ ىحا القانػن قج قام بػضع اإلشار العام لمحساية البيئية ،ولع
يفرل في الرالحيات السخػلة لمبمجية في مجال حساية البيئة ،حيث تخك مدألة تفريل ذلظ

إلى القػانيغ البيئية األخخػ كقانػن السياه والغابات والتييئة والتعسيخ وغيخىا مغ القػانيغ
األخخػ.

 -1السادة  19مغ القانػن رقع  10-03الستعمق بحساية البيئة في إشار التشسية السدتجامة ،الدابق.
 -2السادة  21مغ القانػن رقع  ،10-03الدابق.

103

اإلطار القانهني لمجماعات اإلقميمية في مجال حماية البيئة

البـــــــاب األول

المبحث الثاني
الرالحيات المخهلة لمهالية في مجال حماية البيئة
تتعجد الييئات العاممة في مجال حساية البيئة ،وأىسيا الػالية التي تعتبخ ىيئة إدارية
تتخبع عمى جدء مغ إقميع الجولة وجساعة عسػمية إقميسية تذكل مقاشعة إدارية لمجولة ،وتتستع
بالذخرية السعشػية واإلستقالل السالي ،وىي الجائخة غيخ السسخكدة لمجولة ،حيث تداىع مع
الجولة في إدارة وتييئة اإلقميع والتشسية اإلقترادية واإلجتساعية والثقافية وحساية البيئة 1،وليا

أن تتخح الق اخرات الخاصة بتجبيخ شؤونيا عمى مدتػػ إمتجادىا الجغخافي.

وتتستع الػالية بإعتبارىا إمتجادا لمجولة برالحيات عجيجة ،والتي نجج مغ أبخزىا
الرالحيات الخاصة بحساية البيئة ،حيث تسارس ىحا اإلختراص عغ شخيق ىيئاتيا،

والستسثمة في الػالي والحؼ يعتبخ مسثل الدمصة التشفيحية عمى مدتػػ الػالية ويقػم بتشفيح
القػانيغ في إشار االمتجاد اإلقميسي لمػالية ،أما الييئة الثانية فيي السجمذ الذعبي الػالئي،

2

وىػ عبارة عغ مجمذ مشتخب مغ قبل السػاششيغ ،يجدج صػرة الجيسقخاشية عمى السدتػػ
الػالئي.
ومغ أجل معخفة مختمف صالحيات الػالية في مجال حساية البيئة البج مغ تحجيج

صالحيات الػالية عمى مدتػػ قانػن الػالية بسختمف تصػراتو ،وأيزا عمى مدتػػ مختمف

القػانيغ األخخػ السترمة بالبيئة.

المظمب األول :صالحيات الهالية في حماية البيئة من خالل قانهن الهالية.
المظمب الثاني :صالحيات الهالية في حماية البيئة من خالل القهانين ذات الرمة بالبيئة.

 -1السادة األولى مغ القانػن رقع  07-12السؤرخ في  21فيفخؼ  2012الستزسغ قانػن الػالية ،ج ر عجد  12صادرة في
 29فيفخؼ .2012

 -2السادة  02مغ القانػن رقع  ،07-12الدابق.
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المظمب األول
صالحيات الهالية في حماية البيئة من خالل قانهن الهالية
تكخس الػالية الشطام الالمخكدؼ في الشطام الجدائخؼ مغ خالل تخكيبتيا السددوجة
الستسثمة في الػالي والسجمذ الذعبي الػالئي ،حيث تسارس الػالية مغ خالل ىحه الييئات
عجيج اإلختراصات في مجاالت عجيجة ،ويعتبخ السجال البيئي مغ أبخز السجاالت التي

تمعب فيو الػالية دو ار رائجا ،وقج تعخض قانػن الػالية إلى تصػرات عجيجة حدب السدتججات
التي تذيجىا البالد ،وحدب شبيعة السخحمة ،ويخجع أول نز يشطع الػالية إلى سشة .1969
وسيتع التصخق مغ خالل ىحا السصمب إلى الرالحيات السسشػحة لمػالية مغ خالل

نرػص قانػن الػالية ،حيث سيتع في البجاية دراسة صالحيات الػالية في حساية البيئة مغ
قبل صجور القانػن ( 07-12الفرع األول) ،ثع سيتع دراسة صالحيات الػالية في حساية

البيئة في ضل القانػن ( 07-12الفرع الثاني).

الفرع األول
صالحيات الهالية في حماية البيئة قبل صدور القانهن 07-12
مخ قانػن الػالية بتعجيالت عجيجة إلى أن إستقخ عمى ما ىػ عميو حاليا ،سيتع مغ

خالل ىحا الفخع التصخق إلى الرالحيات السػكمة إلى الػالية مغ أجل الحفاظ عمى البيئة
عبخ مختمف القػانيغ والتعجيالت الخاصة بقانػن الػالية عبخ مختمف مخاحمو قبل صجور

التعجيل األخيخ  ،07-12حيث سيتع التصخق إلى صالحيات الػالية في حساية البيئة مغ

خالل األمخ ( 38-69أوال) ،أيزا صالحيات الػالية في حساية البيئة مغ خالل القانػن
( 02-81ثانيا) ،ثع صالحيات الػالية في حساية البيئة مغ خالل القانػن ( 09-90ثالثا).

أوال -إختراص الهالية في حماية البيئة من خالل األمر رقم  :38-69لقج صجر أول
ميثاق يشطع الػالية في سشة  ،1969وقج أوضح ىحا السيثاق السبادغ األساسية واألىجاف
التي تقػم عمييا الػالية ،وإعتبخ أن الػالية مؤسدة المخكدية مدودة بييئات خاصة بيا،

وبدمصة فعمية لمبث ،وتتكػن مغ مجمذ شعبي وىيئة تشفيحية فعالة ،إذ تسكغ الالمخكدية عمى
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مدتػػ الػالية مغ تحديغ أساليب التخصيط اإلقترادؼ واإلجتساعي بفزل تكػيغ ججيج
لتفيع أقخب لسذاكل التشسية.
مغ خالل دراسة السيثاق نججه عخض ميام وأىجاف الػالية ،حيث بيغ السيثاق أن
الػالية تداىع بػاسصة ىيئاتيا مداىسة فعالة ومدتسخة في الحياة اإلقترادية واإلجتساعية
والثقافية لمبالد ،وان أىجاف الػالية تتسثل في اإلرتقاء السعيذي واإلقترادؼ والثقافي
واإلجتساعي لمبالد ،وان السيام الدياسية واإلقترادية واإلدارية ىي األساس لمتشسية السشدجسة
لبالدنا ،والسالحع أن ىحا السيثاق لع يبخز أؼ إشارة إلى حساية البيئة والسػارد الصبيعية،
وركد السيثاق كثي اخ عمى الجانب التشسػؼ ،إذ أشار إلى أن الفالحة والرشاعة والشقل تعتبخ
القصاعات األساسية لمبالد ولتشسيتيا.

1

بعج صجور ميثاق الػالية ،أتبع بقانػن الػالية رقع  2،38-69وقج أثخت الطخوف التي

صجر فييا ىحا القانػن بذكل مباشخ عمى درجة إىتسام الجدائخ بقزايا البيئة ،إذ لع يكغ ىحا
األمخ ذا أولػية ،بل األولػية واإل ىتسام كان مشربا حػل كيفية الخخوج مغ التخمف والتخمز
مغ آثار االستعسار الحؼ نيب ثخوات البالد ،وإعادة بشاء االقتراد وتمبية االحتياجات
الستدايجة لمسػاششيغ في شتى السجاالت ،كسا أن مػضػع حساية البيئة كان مػضػعا ججيجا
عمى الرعيج العالسي ،فإتجيت الجولة والجساعات اإلقميسية إلى العسل عمى تحقيق التشسية
اإلقترادية .
وقج أسشج ىحا القانػن لمسجمذ الذعبي الػالئي صالحيات عجيجة في مجاالت كثيخة مغ
بيشيا مجاالت التجييد واإلنعاش اإلقترادؼ ،والتشسية الدياحية ،والشقل والسشذآت األساسية
والدكغ ،التشسية اإلجتساعية والثقافية ،التشسية الخاصة بالرشاعة والرشاعة اإلقترادية ،ولع
تحسل ىحه الرالحيات إشارات واضحة لحساية البيئة بالسفيػم الستجاول حاليا ،ذلظ ألن
الدمصة العامة بعج اإلستقالل إعتسجت أسمػب التخصيط الذامل في التشسية اإلقترادية
والثقافية واإلجتساعية ،حيث كان اإلىتسام في تمظ الفتخة مشربا بجور الػالية في دفع العجمة
 -1ميثاق الػالية ،السرادق عميو مغ قبل مجمذ الثػرة والحكػمة في  26مارس  ،1969ج ر عجد  44صادرة في23
ماؼ . 1969
 -2األمخ رقع  38-69السؤرخ في  22ماؼ  1969الستزسغ قانػن الػالية،ج ر عجد  44الرادرة في  23ماؼ .1969
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اإلقترادية ،غيخ أنو في القدع الثالث الخاص بإختراصات السجمذ الذعبي الػششي في
مجال التشسية الفالحية ىشاك بعس اإلشارات لحساية البيئة وإن كانت برػرة ضسشية ،حيث
أصبح السجمذ الذعبي الػالئي يذخع في كل نذاط يسكغ أن يداعج عمى إستثسار األراضي
الخالية وحساية التخبة وإسترالحيا.

1

كسا يذجع التججيج الفالحي ويديل تييئة السداحات الفالحية ،ويتخح كل مبادرة
لسكافحة أخصار الفيزانات ،ويسكغ أن يذخع في جسيع أشغال التييئة واإلصالحات الرحية
والترخيف بقرج السداىسة في الحساية اإلقترادية لمشػاحي الفالحية لمػالية وتشسيتيا ،وأيزا
يذجع السجمذ الذعبي لمػالية ويديل كل عسميات التذجيخ في تخاب الػالية ،كسا يسكشو أن
يذخع ،شبقا لمقػاعج التقشية السػضػعة مغ شخف الدمصات السخترة ،في كل عسل يخمي
إلى تأميغ حساية الغابات وتػسيعيا وتدييل إنتاج مذاتل الغابات.

2

ويداىع السجمذ الذعبي الػالئي في تشسية تخبية الحيػانات وتحديغ السخاعي في
الػالية ،ويداىع أيزا في كل دراسة تتعمق بإنذاء اإلصالح الدراعي ويذارك في جسيع
العسميات الستعمقة بتعجيل نطام األراضي في تخاب الػالية.

3

فالسذخع كان شغمو الذاغل في تمظ الفتخة ىػ التشسية اإلقترادية وتصػيخىا دون مخاعاة
الجانب البيئي ،فطخوف تمظ السخحمة لع تكغ البيئة مغ أولػياتيا ،إذ إىتع السذخع فقط بتصػيخ

الرالحيات الستعمقة بالجانب التشسػؼ ولع يػلي أىسية لجور الػالية في حساية البيئة ،وليذ
ىشاك أؼ نز عمى حساية البيئة ،كسا أن اإلختراصات السسشػحة في ضل ىحا القانػن قميمة

وتخز قصاع الغابات والدياحة والسياه والشقاوة ،وبالتالي لع تجدج ىحه الشرػص مفيػم
البيئة بالسعشى الرحيح.
وبالتالي فقانػن الػالية لدشة  1969لع ييتع بالبيئة ،حيث كان ميتسا بجفع العجمة
اإلقترادية ،غيخ أنو أشار لحساية البيئة بصخيقة ضسشية مغ خالل إىتسامو ببعس السػاضيع
 -1السادة  74مغ األمخ رقع  ،38-69الدابق.
 -2السادتيغ  76 ،75مغ األمخ رقع  ،38-69الدابق.
 -3السادتيغ  ،78-77مغ األمخ رقع  ،38-69الدابق.
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ذات الرمة بالبيئة ،كاألنذصة التي تداىع في حساية األراضي وإسترالحيا وإستثسارىا،
مكافحة أخصار الفيزانات والقيام بكل أشغال اإلصالحات الرحية وترخيف السياه بقرج
السداىسة والحساية اإلقترادية لألراضي الدراعية في الػالية وتثسيشيا ،فالسذخع قج كخس
األشخ العامة لحساية البيئة عغ شخيق تحجيج إختراصات الػالية عمى السدتػػ السحمي

بإعتبارىا ىيئة المخكدية.
ثانيا -إختراص الهالية في حماية البيئة من خالل قانهن الهالية  :102-81يعتبخ
القانػن  02-81معجال ومتسسا لألمخ  38-69الستزسغ قانػن الػالية ،ىحا القانػن ىػ

اآلخخ لع يجرج أؼ نز قانػني صخيح يتشاول حساية البيئة ،باإلضافة إلى عجم تعجيمو
لمرالحيات الدابقة السػجػدة باألمخ  38-69التي يسكغ القػل أنيا مغ إختراص الػالية
في حساية البيئة بذكل ضسشي.

2

وتخك السذخع األمخ لمسجمذ الذعبي الػالئي ليتخح اإلجخاءات الالزمة في ىحا السجال،

إذ يزبط السجمذ الذعبي الػالئي شؤون الػالية عغ شخيق السجاوالت في كل أمخ ييع

الػالية 3،حيث يسكشو أن يتجاول حػل األمػر البيئية ،غيخ أن مػضػع البيئة لع يكغ متجاوال
في ذلظ الػقت نتيجة لشقز التػعية والثقافة البيئية آنحاك.
فقػاعج قانػن الػالية  02-81لع تكغ قػاعجه أكثخ وضػحا مغ قانػن الػالية الدابق
بخرػص حساية البيئة ،إال أن السالحع أن السذخع قج إعتسج عمى سياسة اإلرجاء حيث
نرت السادة  172مكخر عمى أن تحجيج إختراصات الػالية بالشدبة لكل قصاع يرجر
بسخسػم ،حيث تع إصجار نرػص تشطيسية الحقة 4،تخز كل السجاالت بسا فييا السجال

البيئي ومشيا :
 -1القانػن رقع  02-81السؤرخ في  14فيفخؼ  1981الستزسغ تعجيل وتتسة األمخ رقع  38-69السؤرخ في  23ماؼ
 1969الستزسغ قانػن الػالية ،ج ر عجد 07الرادرة في  17فيفخؼ .1981

 -2الرالحيات السحكػرة في السػاد مغ  74إلى  78مغ األمخ  ،38-69الدابق.
 -3السادة  63مغ القانػن رقع  02-81السعجل والستسع ،الدابق.
 -4عبج السشعع بغ أحسج ،الهسائل القانهنية اإلدارية لحماية البيئة في الجزائر ،مخجع سابق ،ص . 172
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 -01فيما يتعمق بقهاعــد الترنيف :أكجت السادة الثالثة مغ السخسػم التشفيحؼ 143-87

الحؼ يحجد قػاعج ترشيف الحطائخ الػششية والسحسيات الصبيعية ويزبط كيفياتيا  ،1أنو

يسكغ ألؼ شخز شبيعي أو معشػؼ خاضع لمقانػن العام أو الخاص  ،أن يصمب مغ الػالي
السختز إقميسيا  ،فتح دعػػ لترشيف حطيخة أو محسية شبيعية في ممكية أو جدء مغ تخاب

بمجية واحجة أو عجة بمجيات .
ويدتمدم شمب الفتح ممف مغ ندختيغ ،يذتسل عمى محكخة تػضيحية تبيغ عمى
الخرػص دوافع الصمب ،وعمى ترسيع مػقع السمكية أو جدء التخاب السقتخح ترشيفو بدمع
كاف ،وعمى الترسيع السدحي لمقصعة السعشية ،ويدمع الػالي ندخة مغ الصمب إلى الػزيخ
السكمف بالبيئة.

2

 -02فيما يتعمق بالتنغيم المظبق عمى المنذآت المرنفة :نرت السادة الثالثة مغ
السخسػم التشفيحؼ رقع  149-88الحؼ يزبط التشطيع السصبق عمى السشذآت السرشفة ويحجد

قائستيا 3،عمى ضخورة حرػل أؼ مشذاة واردة بالقائسة عمى التخخيز أو الترخيح مغ قبل
الػزيخ السكمف بحساية البيئة والػالي أو رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ حدب حجسيا أو

مدتػػ التمػث.

وبالتالي تحجد إختراصات الػالية وصالحيتيا بالشدبة لكل قصاع بسػجب مخسػم ،فقج
صجرت مخاسيع كثيخة تبيغ صالحيات الػالية والبمجية في السجال البيئي.

4

 -1السخسػم رقع  143-87السؤرخ في  16جػان  1987الحؼ يحجد قػاعج ترشيف الحطائخ الػششية والسحسيات الصبيعية

ويزبط كيفياتو ،ج ر عجد  25صادرة في  17جػان .1987

 -2عبج السشعع بغ احسج ،الهسائل القانهنية اإلدارية لحماية البيئة في الجزائر  ،مخجع سابق ،ص.173
 -3السخسػم رقع  ،149-88الستعمق بزبط التشطيع الحؼ يصبق عمى السشذات السرشفة ويحجد قائستيا ،الدابق ،ممغى

بسػجب السخسػم التشفيحؼ رقع  339-98السؤرخ في  03نػفسبخ  1998الحؼ يزبط التشطيع الحؼ يصبق عمى السشذات
السرشفة ويحجد قائستيا  ،ج ر عجد  82الرادرة في  04نػفسبخ .1998

 -4مغ بيغ أىع ىحه السخاسيع :
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إلى جانب ىحه السخاسيع التي جاءت بعج تعجيل قانػن الػالية لدشة  ،1981يسكغ إعتبار

أن أىع خصػة ساىست في تكخيذ نطام الالمخكدية في تدييخ حساية البيئة ىػ إصجار القانػن

 03-83الستعمق بحساية البيئة ،والحؼ نز عمى أنو تسثل السجسػعات السحمية السؤسدات
الخئيدية لتص بيق تجابيخ حساية البيئة ،وتحجد كيفية مذاركتيا عغ شخيق نرػص تذخيعية أو
تشطيسية "

1

ثالثا -إختراص حماية البيئة من خالل قانهن الهالية  :09-90برجور قانػن الػالية

 2،09-90نالحع أن الجساعات اإلقميسية بجأت تخخج عغ دورىا التقميجؼ التي تعتبخ
بسػجبو صمة الػصل بيغ اإلدارة والسػاشغ بكافة األقاليع ،حيث لع تعج تقترخ مياميا عمى

إدارة وتدييخ الذؤون السحمية لمدكان بل أصبحت الػالية مصالبة بالقيام بتييئة السجال

الجغخافي واإلقترادؼ في بعجىا التشسػؼ ،وقج تع بسػجب ىحا القانػن إلغاء أحكام األمخ

 38-69السعجل والستسع بالقانػن رقع .02-81

3

 السخسػم رقع  267-81السؤرخ في  10أكتػبخ  1981يتعمق برالحيات رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ فيسا يخز
الصخق و الشقاوة والصسأنيشة العسػمية ،ج ر عجد  41صادرة في  13أكتػبخ .1981

 السخسػم رقع  372- 81السؤرخ في  26ديدسبخ 1981يحجد صالحيات الػالية والبمجية واختراصاتيسا في القصاع
الدياحي ،ج ر عجد  ، 52صادرة في  29ديدسيبخ .1981
 السخسػم رقع  374-81السؤرخ في  26ديدسبخ  1981يحجد صالحيات البمجية والػالية واختراصاتيسا في قصاع
الرحة ،ج ر عجد  52صادرة في  29ديدسبخ .1981

 السخسػم رقع  375-81السؤرخ في  26ديدسبخ  1981يحجد صالحيات البمجية والػالية واختراصاتيسا في قصاعي
الشقل و الريج البحخؼ ،ج ر عجد  52صادرة في  29ديدسبخ .1981
 السخسػم رقع  379-81السؤرخ في  26ديدسبخ  1981يحجد صالحيات البمجية والػالية واختراصاتيسا في قصاع
السياه ،ج ر عجد  52صادرة في  29ديدسبخ .1981

 السخسػم رقع  380-81السؤرخ في  26ديدسبخ  1981يحجد صالحيات البمجية والػالية واختراصاتيسا في قصاع
التخصيط و التييئة العسخانية ،ج ر عجد  52صادرة في  29ديدسبخ .1981
 السخسػم رقع  387-81السؤرخ في  26ديدسبخ  1981يحجد صالحيات البمجية والػالية واختراصاتيسا في قصاع
الغابات واسترالح األراضي ،ج ر عجد  52صادرة في  29ديدسبخ .1981

 -1السادة  07مغ القانػن رقع  ، 03-83الدابق.

-2القانػن رقع  09-90السؤرخ في  07أفخيل  1990الستزسغ قانػن الػالية ،ج ر عجد  15صادرة في  11افخيل .1990
 -3السادة  157مغ القانػن رقع  ،09-90الدابق.
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ويطيخ الجور الحؼ تمعبو الػالية في مجال حساية البيئة في ضل ىحا القانػن مغ خالل
الرالحيات السسشػحة لكل مغ السجمذ الذعبي الػالئي والػالي.
 -01إختراصات المجمس الذعبي الهالئي في حماية البيئة :مشح ىحا القانػن صالحيات
أوسع لمػالية في مجال حساية البيئة ،وىحا ما نز عميو صخاحة السذخع في الباب الستعمق
بإختراصات السجمذ الذعبي الػالئي في إشار اإلختراصات العامة ،إذ مغ بيغ ميامو
أعسال التشسية اإلقترادية واإلجتساعية والثقافية وتييئة إقميع الػالية وحساية البيئة وتخقية
حرائميا الشػعية.

1

فقانػن الػالية أشار إلى حساية البيئة برفة عامة عغ كل ما يسذ بالبيئة واإلضخار بيا
عشج قيام الػالية بسخصصاتيا اإلقترادية ،فيجب مخاعاة الجانب البيئي وتصبيق الشرػص
التذخيعية والتشطيسية في ىحا السجال  2،وبالتالي فالسجمذ الذعبي الػالئي لو أن يبادر بكل
عسل مغ شأنو السداىسة في حساية البيئة ،ومغ بيغ السيام السدشجة إليو نحكخ:
 تحجيج مخصط التييئة العسخانية ومخاقبة تشفيحه والسذاركة في وضعو ،وذلظ بتقجيع كل
اإل قتخاحات التي تبجو لو كفيمة بخجمة أىجاف السخصط الػششي لمتشسية في الػالية  ،نط اخ
لمتػازن الحؼ تحققو ىحه السخصصات في مجال الصبيعة ويخاقب تشفيحه 3،إذ يذكل مغ
بيغ أعزائو لجانا دائسة في مجال التييئة العسخانية والتجييد ،فالسخصط العسخاني يمعب
دو ار كبي اخ في مجال حساية البيئة.

4

 يقػم السجمذ الذعبي الػالئي بالسبادرة وتجديج كل العسميات الخامية إلى حساية وتػسيع
وتخقية األراضي الفالحية والتييئة والتجييد القخوؼ ،وتخقية األراضي الفالحية.

 -1السادة  58مغ القانػن رقع  ،09-90الدابق.
 -2أحسج لكحل ،مرجع سابق ،ص .98
 -3السادة  62مغ القانػن رقع  ،09-90الدابق.
 -4السادة  22مغ القانػن رقع  ،09-90الدابق.
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 التذجيع مغ أجل إتخاذ تجابيخ الػقاية مغ الكػارث واآلفات الصبيعية ،وإتخاذ كافة
اإلجخاءات ضج أخصار الفيزانات والجفاف ،كسا يبادر إلى إنجاز أشغال التييئة

والتصييخ وتشقية مجارؼ السياه في حجود إقميسيا.

1

 السبادرة بكل عسل يخمي إلى تشسية األمالك الغابية وحسايتيا وتذجيع تجخل الستعامميغ
في ميجان التذجيخ وحساية التخبة ،كسا يبادر بكل أعسال الػقاية ومكافحة األوبئة في
مجال الرحة الحيػانية ،كسا يداعج البمجيات تقشيا وماليا في مذاريع التسػيغ بالسياه
الرالحة لمذخب وتصييخ السياه حفاضا عمى صحة الدكان.

2

 التشديق مع السجالذ الذعبية البمجية في كل أعسال الػقاية مغ األوبئة حفاضا عمى
الرحة العامة لمدكان ،كسا يديخ عمى تصبيق أعسال الػقاية الرحية ،ويتخح
اإلجخاءات السػجية لتذجيع إنذاء ىياكل مختبصة بسخاقبة وحفع الرحة في السؤسدات
التي تدتقبل الجسيػر وفي مػاد االستيالك.

3

يالحع أن السذخع في ضل ىحا القانػن قج أضاف العشرخ البيئي بذكل واضح

وصخيح ،وإ ن كان محرػ ار بذكل كبيخ في مجال الرحة العسػمية لمدكان وحساية
السػاششيغ مغ األمخاض واألوبئة ،كسا أشار إلى حساية الثخوة الغابية.

 -02إختراصات الهالي في حماية البيئة :لع يتعخض قانػن الػالية إلى تحجيج
إختراصات لمػالي في مجال حساية البيئة ،لكغ بإعتباره مسثال لمجولة ومشجوب الحكػمة

عمى مدتػػ الػالية 4،فيػ مدؤول عمى الشطام العام والدكيشة العامة والدالمة العامة،

5

وبإعتبار الدالمة العامة مفيػم عام يجخل ضسغ إشار سالمة البيئة بسختمف عشاصخىا.
كسا أنو ممدم بتشفيح الق اخرات التي تدفخ عغ مجاوالت السجمذ الذعبي الػالئي ،ىحه

السجاوالت قج تكػن متعمقة بجانب مغ الجػانب البيئية ،كسا أن الػالي عميو أن يقجم تقخي اخ
 -1السادة  66مغ القانػن رقع  ،09-90الدابق.
 -2السػاد مغ  67إلى  69مغ القانػن رقع  ،09-90الدابق.
 -3السادة  78مغ القانػن رقع  ،09-90الدابق.
 -4السادة  92مغ القانػن رقع  ،09-90الدابق.
 -5السادة  96مغ القانػن رقع  ،09-90الدابق.
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حػل حالة تشفيح السجاوالت ومتابعة اآلراء والسقتخحات التي يبجييا السجمذ الذعبي الػالئي
عشج كل دورة عا دية ،فيػ بحلظ ممدم بستابعة وتشفيح ق اخرات السجمذ الذعبي الػالئي الستعمقة
بسجال حساية البيئة وجسيع اآلراء والسقتخحات التي تجخل في إشار حساية البيئة والسحافطة
عمييا.

1

وبسقتزى ىحه الرالحيات يمتدم الػالي بزبط التجخالت واإلسعافات في كل مشصقة
صشاعية تقع في حجود اإلقميع الجغخافي لمػالية ،كسا يمدم بالديخ عمى تشفيح التجابيخ والسعاييخ
السحجدة في مجال الػقاية مغ األخصار.

وبسقابمة قانػن الػالية  09-90باألمخ رقع  38-69السعجل والستسع بالقانػن ،02-81

نالحع أن اإلىتسام بسجال البيئة تجمى برػرة صخيحة في قانػن  ،09-90ذلظ عكذ
القػانيغ الدابقة التي كانت تذيخ إلى حساية البيئة بصخيقة ضسشية ،أؼ أن ىحا القانػن قج

أعصى صالحيات معتبخة لمػالية في جسيع السجاالت الستعمقة بحساية البيئة ،وأخخجيا مغ

الحساية الزسشية إلى الحساية الرخيحة ،غيخ أن ىحا القانػن تشقرو السخاسيع التشطيسية

والشرػص الخاصة إلبخاز الجور الجػىخؼ لمػالية في ىحا السجال.
الفرع الثاني

صالحيات الهالية في حماية البيئة في عل القانهن 07-12
تتػزع إختراصات الػالية في حساية البيئة مغ خالل القانػن رقع  07-12بيغ السجمذ
الذعبي الػالئي كييئة مجاولة ،وبيغ الػالي كييئة تشفيحية ،حيث تتستع كل ىيئة مشيسا
برالحيات معيشة في السجال البيئي.
أوال -صالحيات المجمس الذعبي الهالئي في حماية البيئة :السجمذ الذعبي الػالئي عبارة

عغ مجمذ مشتخب عغ شخيق االقتخاع العام ،وىػ ىيئة السجاولــة في الػالية 2،ويسثل قاعجة

 -1السادتيغ  84 ،83مغ القانػن رقع  ،09-90الدابق.
 -2السادة  12مغ القانػن رقع  ،07-12الدابق.
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الالمخكدية ومكان مذاركة السػاششيغ في تدييخ الذؤون العسػمية 1،وىػ السجدج لمجيسقخاشية

ومبجأ التذاور عمى السدتػػ السحمي ،ويتستع بإختراصات متشػعة في مجاالت متفخقة.

ونط اخ لألىسية الكبخػ التي يتستع بيا فقج أناط لو السذخع مغ خالل قانػن الػالية دو ار

ميسا في حساية البيئة 2،ذلظ إلى جانب إختراصاتو العامة في مجال التشسية اإلقترادية
واإلجتساعية والثقافية .
ويقػم السجمذ الذعبي الػالئي بتذكيل مغ بيغ أعزائو لجانا دائسة تيتع بالسدائل

التابعة لسجال إ ختراصو والتي مغ بيشيا الستعمقة بالرحة والشطافة وحساية البيئة3،ويقػم
بسسارسة إختراصاتو في إشار الرالحيات السخػلة لمػالية بسػجب القػانيغ والتشطيسات ،إذ
لجيو صالحيات التجاول في شتى السجاالت مغ بيشيا حساية البيئة ،الرحة العسػمية،

الفالحة والخؼ والغابات  ،فيي إشارة صخيحة لحساية البيئة.

4

ومغ خالل تحميل نرػص قانػن الػالية يسكغ تحجيج السيام السدشجة لمسجمذ الذعبي

الػالئي في مجال حساية البيئة والسحافطة عمييا والستسثمة في:
 .1السداىسة في إعجاد مخصط تييئة إقميع الػالية ،ومخاقبة تصبيقو شبقا لمقػانيغ والتشطيسات
السعسػل بيا ،كسا عمى الػالي أن يعمسو بالشذاشات السحمية أو الجيػية أو الػششية

الخاصة بتييئة اإلقميع ويتجاول قبل السرادقة عمى كل أداة مقخرة في ىحا السجال ليا
إنعكاسات عمى مخصط تييئة الػالية.

5

 .2في مجال التشسية اإلقترادية يقػم السجمذ الذعبي الػالئي بإعجاد مخصصا لمتشسية السحمية
سػاء كانت في السجال اإلقترادؼ أو اإلجتساعي وذلظ بػضع مخصصات لمتشسية ،كسا

 -1السادة  17مغ دستػر  1996السعجل والستسع.
 -2عسار بػضياف ،شرح قانهن الهالية ،جدػر لمشذخ والتػزيع ،الجدائخ ،ط  ،2012 ،01ص .196
 -3السادة  33مغ القانػن رقع  ،07-12الدابق.
 -4السادة  77مغ القانػن رقع  ،07-12الدابق.
 -5المادة  81مغ القانػن رقع  ،07-12الدابق.
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يشذؤ بشظ لمسعمػمات عمى مدتػػ الػالية يجسع كل الجراسات والسعمػمات واإلحرائيات
اإلقترادية  ،اإلجتساعية ،والبيئية الستعمقة بالػالية.

1

 .3في مجال الفالحة والخؼ يتخح السجمذ الذعبي الػالئي كل اإلجخاءات الخامية إلى حساية

وتػسيع وتخقية األراضي الفالحية والتييئة والتجييد الخيفي ،كسا يذجع أعسال الػقاية مغ
الكػارث واآلفات الصبيعية ،وبالتالي محاربة مخاشخ الفيزانات والجفاف ،كسا يتخح كل

اإلجخاءات الخامية إلى إنجاز أشغال تييئة وتصييخ وتشقية مجارؼ السياه في حجود
إقميسو.

2

 .4يقػم في مجال تخقية السشاشق الفالحية بحساية األمالك الغابية وحساية التخبة وإصالحيا،
وكحا تصػيخ كل أعسال الػقاية ومكافحة األوبئة في مجال الرحة الحيػانية والشباتية.

3

 .5يداعج السجمذ الذعبي الػالئي تقشيا وماليا بمجيات الػالية في مذاريع التدويج بالسياه
الرالحة لمذخب والتصييخ وإعادة إستعسال السياه التي تتجاوز اإلشار اإلقميسي لمبمجيات

السعشية.

4

 .6في مجال الشذاط اإل جتساعي لمسجمذ الذعبي الػالئي دور في السحافطة عمى الرحة
العسػمية ،إذ يتػلى إنجاز تجييدات الرحة التي تتجاوز إمكانيات البمجيات ،ويديخ عمى
تصبيق تجابيخ الػقاية الرحية عغ شخيق إتخاذ كل التجابيخ لتذجيع إنذاء ىياكل مكمفة
بسخاقبة وحفع الرحة في السؤسدات السدتقبمة لمجسيػر وفي السػاد اإلستيالكية ،كسا
يقػم بتشفيح السخصصات الستعمقة بتشطيع كل األعسال الستعمقة بسخصط تشطيع اإلسعافات
والكػارث واآلفات الصبيعية والػقاية مغ األوبئة ومكافحتيا عغ شخيق التػاصل مع
البمجيات.

5

 -1السادتيغ  81 ،80مغ القانػن رقع  ،07-12الدابق.
 -2السادة  84مغ القانػن رقع  ،07-12الدابق.
 -3السادتيغ  86-85مغ القانػن رقع  ،07-12الدابق.
 -4السادة  87مغ القانػن رقع  ،07-12الدابق.
 -5السادتيغ  95 ، 94مغ القانػن رقع  ،07-12الدابق.
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 .7كسا يداىع السجمذ الػالئي في حساية التخاث الثقافي والفشي والتاريخي والحفاظ عميو،
وتصػيخ كل عسل يخمي إلى تخقية التخاث الثقافي والفشي ،كسا يداىع في القزاء عمى
الدكغ الير والغيخ صحي ومحاربتو ،وذلظ عغ شخيق السداىسة في إنجاز بخامج
الدكغ ،والحفاظ عمى الصابع السعسارؼ.

1

 .8يسكغ لمػالية إنذاء مرالح عسػمية والئية قرج تمبية الحاجات الجساعية لسػاششييا مغ
أجل التكفل بالشطافة والرحة العسػمية ومخاقبة الجػدة ،والتكفل بالسداحات الخزخاء.

2

ثانيا -صالحيات الهالي في حماية البيئة :يتستع الػالي باإلزدواجية في اإلختراص ،حيث
يحػز عمى سمصات برفتو ىيئة تشفيحية لمسجمذ الذعبي الػالئي ،كسا يسارس سمصات أخخػ

بإعتباره مسثال لمجولة ،فالػالي باعتباره مسثال لمػالية يعسل عمى تشفيح مجاوالت السجمذ
الذعبي الػالئي ،وذلظ مغ خالل الديخ عمى نذخ مجاوالت السجمذ وتشفيحىا 3،ىحه
السجاوالت تتعمق بسختمف السجاالت ،ومغ بيشيا مجال حساية البيئة ،وذلظ عغ شخيق ق اخرات

والئية بإعتباره جياز تشفيح لسا يرادق عميو جياز السجاولة 4،كسا يقػم أيزا بإعالم السجمذ
الذعبي الػالئي بالشذاشات السحمية أو الجيػية أو الػششية الخاصة بتييئة اإلقميع.

5

كسا تكمف الػالية برفتيا الجائخة اإلدارية ،باألعسال غيخ السسخكدة لمجولة وتداىع في
تشفيح الدياسات العسػمية ضسغ اإلشار السحجد لتػزيع صالحيات ووسائل الجولة بيغ

مدتػياتيا السخكدية واإلقميسية 6،فالػالي بإعتباره مسثال لمجولة عمى مدتػػ الػالية ومفػض

 -1السادتيغ  101 ، 98مغ القانػن رقع  ،07-12الدابق.
 -2السادة  141مغ القانػن رقع  ،07-12الدابق.
 -3السادة  102مغ القانػن رقع  ،07-12الدابق.
 -4دمحم الرغيخ بعمي ،القانهن اإلداري :التنغيم اإلداري/النذاط اإلداري ،دار العمػم لمشذخ والتػزيع ،عشابة ،الجدائخ،
 ،2004ص .191

 -5السادة  78مغ القانػن  ،07-12الدابق.
 -6السادة  04مغ القانػن رقع  ،07-12الدابق.
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الحكػمة شبقا لشز السادة  110مغ القانػن  ،07-12فيػ مدؤول عمى السحافطة عمى
حساية الشطام واألمغ والدالمة والدكيشة العسػمية.

1

فقانػن الػالية الججيج لع يحجد اإلختراصات السػكمة لمػالي في مجال حساية البيئة
بذكل مباشخ ودقيق ،بل أشار عسػما إلى صالحياتو في الحفاظ عمى الشطام العام ،وتخك

مدألة التفريل لمتشطيع ،كسا أنو ومغ جية أخخػ أعصى لمسجمذ الذعبي الػالئي صالحيات
واسعة ومتشػعة في ىحا السجال مقارنة بالرالحيات السػكمة لمػالي.
المظمب الثاني
صالحيات الهالية في حماية البيئة من خالل القهانين ذات الرمة بالبيئة
تتػلى الػالية في إشار حجودىا اإلقميسية القيام بسيام عجيجة تتعمق بتشفيح الدياسة التي
تخسسيا الجولة في شتى السجاالت ،ومغ أبخزىا مجال حساية البيئة مغ مختمف األضخار التي
تمحق بيا ،وحسايتيا مغ التمػث ،والحفاظ عمى التشػع البيئي وحساية األنطسة البيئية وتثسيشيا
في مشاشق الداحل والجبال والديػب والػاحات والديخ عمى مكافحة الترحخ.
وتتجمى صالحيات الػالية في حساية البيئة في قػانيغ مختمفة ليا صمة بالبيئة كقانػن

السياه ،قانػن الرحة العسػمية ،وقانػن التييئة العسخانية وغيخىا مغ القػانيغ التي ليا عالقة

بحساية البيئة بكل عشاصخىا ،وإستشادا لبعس ىحه القػانيغ والسخاسيع سيتع التصخق إلى
صالحيات الػالية الستعمقة بحساية البيئة عمى أساس تقديع البيئة إلى بيئة شبيعية (الفرع
األول) وبيئة إصصشاعية (الفرع الثاني) ،كسا سيتع بيان الرالحيات السخػلة لمػالية في

حساية البيئة مغ خالل القانػن ( 10-03الفرع الثالث).

 -1السادة  114مغ القانػن رقع  ،07-12الدابق ،وىػ نفذ مانرت عميو السادة  96مغ القانػن رقع  ،09-90الدابق.

117

البـــــــاب األول

اإلطار القانهني لمجماعات اإلقميمية في مجال حماية البيئة

الفرع األول
حماية الهالية لمبيئة الظبيعية
البيئة الصبيعية ىي البيئة الستػاججة بفعل الخالق وال دخل لإلندان في تػاججىا،

1

وتتكػن مغ ماء وىػاء وتخبة وتشػع بيػلػجي وىي عشاصخ حيػية إلستسخار الحياة ،وقج أولى

السذخع الجدائخؼ أىسية خاصة ليحه العشاصخ ،وتتستع الػالية برالحيات متعجدة لحساية

عشاصخ البيئة الصبيعية والسحافطة عمييا ،وسيتع التصخق إلى حساية عشرخيغ ميسيغ مغ

عشاصخ البيئة الصبيعية وىسا الساء والتخبة.
أوال -المحافغة عمى مهارد المياه :لمساء أىسية كبخػ وأسخار عطسى في القخان الكخيع ،فقج
اء ُك َّل
جعمو هللا أساسا لحياة الشبات والحيػان واإلندان حيث قال هللا تعالى َ ":و َجعَ ْلنَا ِمنَ ْال َم ِ

ي"  ، 2كسا أن الساء ىػ الػسط الصبيعي السشاسب لحياة كثيخ مغ الكائشات التي
ش ْ
َيءٍ َح ٍّ
س َّخ َر ْالبَ ْح َر ِلت َأ ْ ُكلُوا
خمقيا الخحسان لخجمة اإلندان ،إذ قال سبحانو و تعالى َ " :و ُه َو الَّذِي َ
3
ِم ْنهُ لَ ْح ًما َ
َّللا أ َ ْنزَ َل ِمنَ
ط ِريًّا َوت َ ْست َْخ ِر ُجوا ِم ْنهُ ِح ْليَةً ت َْلبَ ُ
سونَ َها "  ،وقػلو أيزا" :أَلَ ْم ت ََر أ َ َّن َّ َ
4
ض" .
ال َّ
س َم ِ
سلَ َكهُ يَنَابِي َع فِي ْاْل َ ْر ِ
اء َما ًء فَ َ

ومغ أجل حساية السياه مغ التمػث تمعب الػالية دو ار فعاال في ىحا السجال ،حيث يذيخ

قانػن السياه  512-05إلى الجور األساسي والجػىخؼ الحؼ يجخل في صسيع إختراصات

 -1إسساعيل نجع الجيغ زنكة ،مرجع سابق ،ص .42
 -2سػرة األنبياء ،اآلية .30
 -3سػرة الشحل ،اآلية .14
 -4سػرة الدمخ ،اآلية .21
 -5القانػن رقع  12-05السؤرخ في  04أوت  2005الستعمق بالسياه ،ج ر عجد  60صادرة في  04سبتسبخ ،2005
السعجل و الستسع ب:

 القانػن رقع  03-08السؤرخ في  23جانفي  ،2008ج ر عجد  04صادرة في  27جانفي .2008
 األمخ رقع  02-09السؤرخ في  22جػيمية  ،2009ج ر عجد  44صادرة في  26جػيمية .2009
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الجساعات اإلقميسية وأوليا الػالية ،التي تمتدم بزخورة تػفيخ السياه الرالحة لمذخب لمدكان،

وجاء القانػن بالعجيج مغ اآلليات القانػنية في ىحا السجال.

حيث تديخ الػالية عمى حساية الثخوة السائية مغ خالل تسػيغ الدكان برفة مشتطسة

بالسياه الرالحة لمذخب بكسيات كافية مغ جية ،وتديخ مغ جية أخخػ عمى حساية السػارد

السائية مغ التمػث ،حيث تتعخض مياه البحار واألنيار لمتمػث بفعل عجيج مغ نذاشات
اإلندان ،كسا أن مياه البحار أصبحت مدتػدعا لمقاذورات والتي تخمى فييا مخمفات السرانع
الدائمة والرمبة ،وتدخب الشفط ومذتقاتو والشفايات السشدلية الدائمة ،والتجارب الشػوية وغيخىا
مغ مرادر التمػث التي تتمقاىا البحار.

1

كسا تدتفيج الجولة والجساعات اإلقميسية والسؤسدات العسػمية وكحا أصحاب اإلمتياز

والسفػض ليع الخجمة العسػمية الحيغ يشجدون مشذآت وىياكل تابعة لألمالك العسػمية
اإلصصشاعية لمسياه مغ إرتفاقات اإلستيالء أو الذغل السؤقت أو اإلقامة عمى السستمكات
السجاورة ،حيث تقػم الجولة والجساعات اإلقميسية بإنجاز السشذآت وىياكل الحساية والسبادرة
بكل التجابيخ الػقائية ،ومداعجة الدكان السعشييغ قرج السحافطة عمى اإلشار السعيذي
واألمالك والحساية مغ السخاشخ في السشاشق السيجدة برعػد الصبقات السائية الجػفية.

2

وفي مجال تمػث مياه اإلستحسام يجب أن تدتجيب نػعية ىحه السياه إلى الثابتات
الجخثػمية ،البيػلػجية ،الفيديائية والكيسيائية السػضحة في السمحق السػجػد بالسخسػم التشفيحؼ

رقع  ،3164-93وإذا لع تدتجب نػعية السياه ليحه الثابتات يرجر الػالي السختز إقميسيا
ق اخ ار بسشع اإلستحسام بدبب التمػث.

4

 -1أحسج لكحل ،مرجع سابق ،ص 134
 -2السادة  55مغ القانػن رقع  ،12-05السعجل والستسع ،الدابق.
 -3السخسػم التشفيحؼ رقع  164-93السؤرخ في  10جػيمية  1993يحجد الشػعية السصمػبة لسياه اإلستحسام ،ج ر عجد 46
صادرة في  14جػيمية .1993
 -4السادتيغ  05 ،03مغ السخسػم التشفيحؼ رقع  ،164-93الدابق.
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ثانيا -حماية التربة والتنهع البيهلهجي :تمعب الغابات دو ار كبي اخ في التأثيخ عمى صحة
اإلندان ،فيي ليدت قيسة مادية فقط ،بل أيزا قيسة معشػية حيث تؤثخ في شخيقة تفكيخ
اإلندان وترخفاتو وحالتو الرحية وتعتبخ مغ أسباب تقجم الرحة الجيجة والشفدية لإلندان

مغ جية ،ومغ جية أخخػ تداىع في التشسية اإلقترادية وذلظ بإستغالل ثخواتيا الثسيشة التي
يحتاجيا اإلندان برفة دائسة ومدتسخة.
وفي مجال حساية الغابات مغ مختمف األخصار التي تيجد الثخوة الغابية والتي تذكل
أ حج محاور التشسية الػششية ،تعتبخ حساية السكػنات الغابية مغ صمب إىتسام الييئات
اإلقميسية وفي مقجمتيا الػالية ،حيث يخػليا القانػن إتخاذ كافة التجابيخ واإلجخاءات التي مغ
شأنيا تصػيخ الثخوة الغابية وحساية الشباتات الصبيعية ،والتخبة الغابية مغ اإلنجخاف والترحخ
وإسترالحيا ،وكحلظ حساية الصبيعة وجعميا في خجمة الخفاىية الجساعية.

1

حيث يقػم الػالي والسجمذ الذعبي الػالئي في مجال حساية الصبيعة بتييئة الحطائخ
الصبيعية والحيػانية ومخاقبة الريج البحخؼ ،ويقػم بإسترالح األراضي ومكافحة االنجخاف
والترحخ ،ومغ أبخز صالحيات الػالية في ىحا السجال:

2

 .1الديخ عمى تصبيق التشطيع وإحتخامو ،كسا تديخ عمى تشفيح اإلجخاءات التي قخرىا
مخصط تييئة الجبال الغابية.

 .2إنجاز بخامج إسترالح األراضي في إشار مكافحة االنجخاف والترحخ وتػسع
كحلظ الثخوة الغابية.

 .3تجعيع األعسال الستعمقة بتييئة الحطائخ الصبيعية والحيػانية.

 -1السادة  01مغ السخسػم رقع  387-81الستعمق برالحيات الػالية والبمجية وإختراصاتيسا في قصاع الغابات
وإسترالح األراضي ،الدابق.
 -2السػاد مغ  05إلى  07مغ السخسػم رقع  ،387-81الدابق.
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ومغ أجل حساية الثخوة الغابية ،صجر في ىحا السجال قانػن متزسغ الشطام العام

لمغابات 1،ييجف ىحا القانػن إلى حساية الغابات واألراضي ذات الصابع الغابي والتكػيشات
الغابية األخخػ وتشسيتيا وتػسيعيا وتدييخىا وإستغالليا ،كسا ييجف إلى الحفاظ عمى

األراضي ومكافحة كل أشكال اإلنجخاف.

2

وبإخترار ييجف ىحا القانػن إلى حساية البيئة الغابية مغ كل أشكال التمػث سػاء كان
سببو اإلندان أو الصبيعة ،وأعصى لمػالية صالحيات عجيجة في ىحا السجال ،حيث نرت
السادة  16مشو أن الجولة تتخح جسيع إجخاءات الحساية لكي تزسغ دوام الثخوة الغابية
وحسايتيا مغ كل ضخر ،وبإعتبار الػالية مسثال لمجولة في إقميسيا الجغخافي ،تتخح جسيع
إجخاءات الحساية لكي تزسغ دوام الثخوة الغابية ،كسا تمعب الػالية دو ار رائجا في سياسة
التذجيخ وحساية األراضي مغ اإلنجخاف ومكافحة الترحخ وحساية الغابات.
كسا تداىع الػالية في حساية األراضي مغ التعخية التي يقرج بيا تقميز مداحة الثخوة
الغابية ألغخاض غيخ التي تداعج عمى تييئتيا وتشسيتيا ،وال يسكغ القيام بتعخية األراضي إال
بعج الحرػل عمى رخرة مغ الػزيخ السكمف بالغابات بعج أخح رأؼ الجساعات السحمية
السعشية ومعايشة وضعية األماكغ ،إذ يبخز دور الجساعات السحمية ومغ بيشيا الػالية بالسػافقة
أو عجم السػافقة.

3

وقج تجخل السذخع الجدائخؼ في ىحا اإلشار مغ خالل خرو الثخوة الغابية بآلية مشفخدة
لمحفاظ عمى التخبة مغ خالل عسميات التذجيخ والسحافطة عمى السداحات الغابية والتي مغ
شأنيا حسايتيا مغ كل أشكال اإلعتجاءات التي قج تؤدؼ إلى إتالفيا.

4

 -1القانػن رقع  12-84السؤرخ في  23جػان  1984يتزسغ الشطام العام لمغابات ،ج ر عجد 26صادرة في  26جػان
 ،1984السعجل والستسع بسػجب القانػن رقع  21-91السؤرخ في  02ديدسبخ  ،1991ج ر عجد  62صادرة في 04

ديدسبخ .1991
 -2السادة  01مغ القانػن رقع  ،12-84الدابق.
 -3السادتيغ  18 ،17مغ القانػن رقع  ،12-84الدابق.
 -4عبج الحفيع شاشػر "،الحماية الجنائية لمثروة الغابية" ،حػليات مخبخ الجراسات والبحػث حػل السغخب والستػسط،

جامعة مشتػرؼ قدشصيشة ،السجمج  ،2005 ،06ص .10
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وتقػم الػالية بجور فعال في مجال حساية الثخوة الغابية مغ الحخائق ،إذ تذارك مثل

باقي ىياكل الجولة في ىحه السيسة 1،ذلظ مغ خالل اإلجخاءات التي يتخحىا الػالي في ىحا

السجال كسا وضحيا السخسػم رقع  2،44-87حيث يسكغ لمػالي أن يغمق الجبال السعخضة
لمحخائق شػال مػسع الػقاية مغ الحخائق ومكافحتيا بسػجب قخار ،كسا يسكشو مشع جسيع

األشغال غيخ الغابية التي مغ شأنيا أن تتدبب في حخائق ومشيا الخعي و والريج والتخييع،

3

وقج تزسغ الباب الخابع مغ نفذ السخسػم مجسػعة تجابيخ البج لمجساعات السحمية

والييئات السكمفة مغ إتخاذىا في مجال األشغال الػقائية لتجشب الحخائق 4،فسثال البج عمى
الييئات السكمفة مغ مج أنابيب السحخوقات والكيخباء وتدييخىا وإستغالليا وعمييع إعالم الػالي

باألشغال والتجييدات التي تقصع األمالك الغابية الػششية والتي تشصػؼ عمى خصخ الحخيق.

5

كسا تعج لجشة حساية الغابات تحت سمصة الػالي ،مخصصا خاصا بغابات الػالية يزسغ
مخصصات مكافحة الشار في الغابات ،وعمى الػالي إتخاذ ق اخ ار يزسشو مخصط مكافحة الشار
في غابات الػالية.

6

ولتعديد دور الػالية في ىحا السجال نز السذخع عمى إنذاء محافطة والئية لمغابات،

7

 -1السادة  19مغ القانػن رقع  ،12-84الدابق.
 -2السخسـ ــػم رقـ ــع  44-87السـ ــؤرخ فـ ــي  10فيف ـ ــخؼ  1987يتعمـ ــق بػقايـ ــة األمـ ــالك الغابي ـ ــة الػششيـ ــة ومـ ــا جاورىـ ــا م ـ ــغ
الحخائق ،ج ر عجد  07صادرة في  11فيفخؼ .2011

 -3السادة  19مغ السخسػم رقع  ،44-87الدابق.
 -4انطخ الباب الخابع " التجابيخ التي يجب أن تتخحىا الجساعات السحمية وبعس الييئات في مجال األشغال الػقائية "،
السػاد مغ  20إلى  29مغ السخسػم رقع  ،44-87الدابق.

 -5السادة  20مغ السخسػم رقع  ،44-87الدابق.
 -6السادتيغ  07 ،06مغ السخسػم رقع  45-87السؤرخ في  10فيفخؼ  1987يشطع ويشدق األعسال في مجال مكافحة
حخائق الغابات داخل األمالك الغابية الػششية ،ج ر عجد  07صادرة في  11فيفخؼ .1987

 -7السخسػم التشفيحؼ رقع  333-95السؤرخ في  25اكتػبخ 1995الستزسغ إنذاء محافطة والئية لمغابات ويحجد تشطيسيا

وعسميا ،ج ر عجد  64صادرة في  29أكتػبخ .1995

122

اإلطار القانهني لمجماعات اإلقميمية في مجال حماية البيئة

البـــــــاب األول

حيث تشذأ في كل والية محافطة والئية لمغابات 1،تتسثل ميستيا في القيام بسيام تصػيخ
الثخوة الغابية والحمفائية وإدارتيا ورفع شأنيا وحسايتيا وتدييخىا في إشار الدياسة الغابية
الػششية ،كسا تحافع عمى األراضي السعخضة لإلنجخاف والترحخ ،كسا تخاقب إستغالل
السشتػجات الغابية ،وتخاقب عسميات الػقاية مغ حخائق الغابات واألمخاض الصفيمية وتديخ
عمى تصبيق التذخيع والتشطيع الدارييغ في السيجان الغابي وتشطع تجخل إدارة الغابات في
مجال الذخشة الغابية ،كسا تعسل عمى تشسية الثخوة الريجية ،وتشطع بخامج تػعية وارشج
لمحفاظ عمى الثخوة الغابية و الحمفائية.

2

الفرع الثاني
حماية الهالية لمبيئة اإلصظناعية
البيئة اإل صصشاعية أو الحزخية ىي مجسػع ما غيخه اإلندان عغ الصبيعة ،أؼ حساية
الػسط الحؼ يعير فيو السػاشغ مغ التمػث واليجم ،وتتعجد مجاالت البيئة الحزخية ومغ
بيشيا مجال التييئة العسخانية ،الرحة العسػمية ،الحساية مغ الكػارث الصبيعية ،حساية
السػاقع والسعالع األثخية ،وسشتعخض لبعس تصبيقات حساية البيئة اإلصصشاعية مغ خالل
قػانيغ مختمفة ذات صمة بحساية البيئة.
أوال -حماية الهالية لمبيئة من خالل قانهن التهيئة والتعمير :يمعب التعسيخ دو ار رائجا في
إنذاء بيئة مذيجة عمى أسذ عمسية حجيثة وعمى ضػابط قانػنية ،تفاديا لألخصاء البيئية

العسخانية العذػائية القجيسة 3،وتمعب الػالية دو ار رائجا وفعاال في مجال التػسع العسخاني

والتييئة العسخانية ،حفاضا عمى إقميسيا وعمى بيئة سميسة ،وقج تزسغ القانػن 29-90

الخاص بالتييئة والتعسيخ 4إختراصات الػالية في ىحا السجال ،حيث إشتسل ىحا القانػن

 -1السادة  01مغ السخسػم التشفيحؼ رقع  ،333-95الدابق.
 -2السادة  02مغ السخسػم التشفيحؼ رقع  ،333-95الدابق.
 -3أحسج لكحل ،مرجع سابق ،ص .101
 -4القانػن رقع  29-90السؤرخ في  01ديدسبخ  1990يتعمق بالتييئة والتعسيخ ،السعجل والستسع بالقانػن رقع ،05-04
الدابق.
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عمى جسيع الزػابط القانػنية ،واإلجخاءات والذخوط والسقاييذ التقشية الػاجب إتخاذىا في
مجال التييئة والتعسيخ ويخمي إلى إحتخام القػاعج العامة لمتييئة والتعسيخ مع مخاعاة دواعي
الحفاظ عمى البيئة.
وقج بيغ ىحا القانػن الخصػط العخيزة الػاجب إتباعيا وإحتخام القػاعج العامة لمتييئة

والتعسيخ ،مع األخح بعيغ اإلعتبار حساية البيئة والسحافطة عمييا 1،ومغ خالل إستقخاء

نرػص ىحا القانػن نجج أن الػالية ليا عجة صالحيات في مجال إعجاد مخصصيا التػجييي

لمتييئة التعسيخ ،حيث أن الػالي يرادق عمى السخصط التػجييي لمتييئة والتعسيخ عشجما

تكػن البمجية أو مجسػع البمجيات يقل عجد سكانيا عغ  200.000ندسة.

2

كسا أجاز قانػن التييئة والتعسيخ لمػالي بسشح رخز البشاء ورخز تجدئة األراضي
لمبشاء مغ قبل الػالي في عجة حاالت خاصة إذا تعمق األمخ بالبشايات والسشذات السشجدة
لحداب الجولة والػالية وىياكميا العسػمية ،ومشذآت اإلنتاج والشقل وتػزيع وتخديغ الصاقة

وكحلظ السػاد اإلستخاتيجية 3،كسا أن تدميع رخرة البشاء أو التجدئة مغ قبل الػزيخ السكمف
بالتعسيخ بالشدبة لمسذاريع السييكمة ذات السرمحة الػششية أو الجيػية ال بج مغ اإلشالع
عمى رأؼ الػالي أو الػالة السعشييغ.

4

وقج كان لمػالي-قرج فخض الخقابة عمى أشغال التييئة والتعسيخ بتخاب واليتو -إمكانية

زيارة البشايات الجارؼ تذييجىا في أؼ وقت وإجخاء التحقيقات التي يعتبخىا مفيجة وشمب

إبالغو في كل وقت بالسدتشجات التقشية الستعمقة بالبشاء ،لكغ السذخع قام بتعجيل السادة وجعل
ىحه الخقابة مغ إختراص رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ واألعػان السؤىميغ قانػنا ،وجعميا
إلدامية ،ولع يشز عمى إختراص الػالي في ذلظ  ،5وإستكساال لرالحيات الػالي والييئات

 -1السادة األولى مغ القانػن رقع  29-90السؤرخ في  01ديدسبخ  ،1990الدابق.
 -2السادة  27مغ القانػن رقع  29-90السعجل والستسع ،الدابق.
 -3السادة  66مغ القانػن رقع  29-90السعجل والستسع ،الدابق.
 -4السادة  67مغ القانػن رقع  29-90السعجل والستسع ،الدابق.
 -5السادة  73مغ القانػن رقع  29-90السعجل والستسع ،الدابق.
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التشفيحية لمػالية في مجاالت التييئة والتعسيخ ،أتبع قانػن التييئة والتعسيخ بسخاسيع تشطيسية
لتصبيق األحكام الػاردة فيو.

1

كسا أقخ القانػن  20-01الستعمق بتييئة اإلقميع وتشسيتو السدتجامة 2،عمى أن السخصط

الػالئي لتييئة اإلقميع مغ أىع أدوات التشسية السدتجامة ،بالتػافق مع السخصط الجيػؼ في

مجاالت عجيجة مغ بيشيا تشطيع الخجمات العسػمية ،البيئة ،وتحجيج الدمع التختيبي والحجود
الستعمقة بالبشية الحزخية.

3

وفي مجال التعسيخ ولسدايخة التصػرات الستالحقة في مجال تصػيخ السجيشة وإنذاء مجن

ججيجة صجر القانػن  ،408-02وقج نز عمى إنذاء مجن ججيجة كسخكد لتحقيق التػازن
اإلجتساعي واإلقترادؼ والبذخؼ ،حيث تع اإلقخار عمى أن تذكيل مجيشة ججيجة يكػن

بسػجب مخسػم تشفيحؼ بعج أخح رأؼ الجساعات اإلقميسية السعشية وبالخرػص البمجية
السعشية ،وبيحا الخرػص تتذكل ىيئة لمسجيشة الججيجة تتػلى إنجاز السشذآت األساسية،

والتجييدات الزخورية ،والقيام باألعسال العقارية  5،وال يسكغ إنذاء مجن ججيجة إال في

 -1تتعجد السخاسيع السشطسة لسجال التييئة والتعسيخ ومغ بيشيا نجج:
 السخسػم التشفيحؼ رقع  ، 175-91يحجد القػاعج العامة لمتييئة والتعسيخ والبشاء  ،الدابق.
 السخسػم التشفيحؼ رقع  ،176-91يحجد كيفيات تحزيخ شيادة التعسيخ ورخرة التجدئة وشيادة التقديع ورخرة
البشاء وشيادة السصابقة ورخرة اليجم ،الدابق.
 السخسػم التشفيحؼ رقع  177-91الحؼ يحجد إجخاءات إعجاد السخصط التػجييي لمتييئة والتعسيخ والسرادقة عميو
ومحتػػ الػثائق الستعمقة بو ،الدابق.

 السخسػم التشفيحؼ رقع  ،178-91الدابق.

 -2القانػن رقع  20-01السؤرخ في  12ديدسبخ  2001الستعمق بتييئة اإلقميع وتشسيتو السدتجامة ،ج ر عجد  77صادرة
في  15ديدسبخ .2001

 -3السادة  07مغ القانػن رقع  20-01الستعمق بتييئة اإلقميع وتشسيتو السدتجامة ،الدابق.
 -4القانػن رقع  08-02السؤرخ في  08ماؼ  2002الستعمق بذخوط إنذاء السجن الججيجة وتييئتيا ،ج ر عجد  34صادرة
في  14ماؼ .2002

 -5السػاد مغ  02إلى  08القانػن رقع  ،08-02الدابق.
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اليزاب العميا والجشػب ،غيخ أنو وبرفة استثشائية وتخفيفا لمزغط عمى السجن الكبخػ وىخان،
الجدائخ ،قدشصيشة ،عشابة ،يسكغ إنذاء مجن ججيجة في السشاشق الذسالية لمبالد.

1

وتشز السادة  08انو يشذأ لكل مجيشة ججيجة مخصط يدسى " مخصط تييئة السجيشة الججيجة
"ويغصي ىحا السخصط محيط التييئة السحجد ليحه السجيشة الججيج ومحيط حسايتيا ،وتخاعي فيو

الخرػصيات الثقافية واإلجتساعية لمسشصقة ،وال يسكغ إنذاء مجن فػق أراض صالحة لمدراعة،

2

وتجدج ىحا برجور السخسػم التشفيحؼ  76-11الحؼ يحجد شخوط وكيفيات وضع مخصط تييئة
السجيشة الججيجة وإعجاده وإعتساده.

3

ويخاعي مخصط تييئة السجيشة الججيجة جسيع التجابيخ الستعمقة بحساية البيئة بالشطخ لمعشاصخ التي

يتزسشيا والستسثمة في السػاصفات السصبقة عمى محيط الحساية وتجابيخ الػقاية مغ األخصار الكبخػ
وحجود محيط التييئة التعسيخ ،ويخزع ىحا السخصط لجراسة مغ قبل البمجية والػالية.

4

ثع صجر أول قانػن لمسجيشة سشة  ،52006ونز عمى ضخورة التخكيد عمى العشاصخ األساسية

لتفعيل سياسة السجيشة في إشار تييئة اإلقميع وتشسيتو السدتجامة والتي تختكد عمى التشديق والتذاور

والالتسخكد ،والتدييخ الجػارؼ ،وتفعيل التشسية البذخية والتشسية السدتجامة ،وىحا بالتذاور مع أدوات

التخصيط السجالي والحزخؼ ،وبالخرػص السخصط الػالئي لتييئة اإلقميع مغ أجل إعادة ترشيف
السجسػعات العقارية ،وإعادة ىيكمة السشاشق الحزخية الحداسة ،ومخاقبة السجيشة و تقييع أدائيا،

6

وقج حجد بجقة ىحا القانػن سياسة السجيشة وأىجافيا وأدواتيا في إشار التذاور والذخاكة مع الجساعات

السحمية والستعامميغ اإلقترادييغ واإلجتساعييغ ،وبسداىسة السجتسع السجني وذلظ بإدراج ىحه
الدياسة في سياق السبادغ العالسية الحجيثة لمحكع الخاشج والتشسية السدتجامة.

 -1السادة  04مغ القانػن رقع  ،08-02الدابق.
 -2السادة  08مغ القانػن رقع  ،08-02الدابق.
 -3السخسػم التشفيحؼ رقع  76-11مؤرخ في  16فيفخؼ  2011يحجد شخوط وكيفيات وضع مخصط تييئة السجيشة الججيجة
وإعجاده واعتساده ،ج ر عجد  11صادرة في  20فيفخؼ .2011

 -4السادتيغ  04 ،03مغ السخسػم التشفيحؼ رقع  ،76-11الدابق.
 -5القانػن رقع  06-06السؤرخ في  20فيفخؼ  2006الستزسغ القانػن التػجييي لمسجيشة ،ج ر عجد  15صادرة في 12

مارس .2006

 -6أحسج لكحل ،مرجع سابق ،ص ص .118-117
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وقج أنذأ السخسػم التشفيحؼ  1101-09جائدة لمسجيشة الخزخاء تصبيقا لمسبجأ الػقائي والتحفيدؼ
في نذاط حساية البيئة ،ويسشح رئيذ الجسيػرية ىحه الجائدة سشػيا أثشاء إحياء اليػم الػششي لمذجخة
يػم 25:أكتػبخ مغ كل سشة وال تسشح إال لمسجن التي قجمت تخشحيا.

2

ثانيا -حماية الهالية لمبيئة من خالل قانهن الرحة العمهمية :تعتبخ البيئة اإلشار الحؼ يعير
فيو اإلندان ويسارس فييا نذاشو الدراعي والرشاعي واإلقترادؼ واإلجتساعي ،وىي الػعاء
الخئيدي لعشاصخ عجيجة تتحػل بفعل اإلندان وعسمو وما يدتخجمو مغ وسائل التكشػلػجيا إلى

ثخوات ،3وتتأثخ بطخوفيا أحػالو الرحية والشفدية ،وىي اليػاء الحؼ يدتشذقو فيرح بو البجن إن
كان نقيا ،ويسخض بو إن كان فاسجا ممػثا وىي الساء الحؼ يذخبو ويغتدل بو واألرض الحؼ يجب

عمييا.

4

فالسحافطة عمى البيئة تعشي السحافطة عمى صحة اإلندان ،وتمدم ىحه السحافطة قيام الػالية

بعجة صالحيات حتى تزسغ صحة جيجة لمسػاشغ وحسايتو مغ كل األخصار البيئية ،كسقاومة

األمخاض السعجية وتشطيع السجارؼ والرخف الرحي ومخاقبة األغحية.

فحساية الرحة تذسل كل التجابيخ الرحية واإلقترادية واإلجتساعية والتخبػية والبيئية الخامية

إلى الحج مغ األخصار الرحية أو القزاء عمييا ،سػاء كانت ذات أصل وراثي أو ناجسة عغ

التغحية أو عغ سمػك اإلندان أو مختبصة بالبيئة وذلظ بغخض الحفاظ عمى صحة الذخز
5

والجساعة.

وتزع الجولة بخامج حساية الرحة وتزسغ تشفيحىا ،ىحه البخامج تكػن وششية وجيػية

ومحمية ،حيث يتع تقييسيا مغ شخف السرالح الخارجية لمػالية السكمفة بالرحة ،وعمى الييئات
 -1السخسػم التشفيحؼ رقع  101-09السؤرخ في  10مارس 2009الحؼ يحجد تشطيع وكيفيات مشح الجائدة الػششية لمسجيشة
الخزخاء ،ج ر عجد  16صادرة في  15مارس .2009

-2السادتيغ  03 ،02مغ السخسػم التشفيحؼ رقع  ،101-09الدابق.
 -3أحسج لكحل ،مرجع سابق ،ص .118
 -4عبجالحكيع دمحم عثسان ،أضرار التمهث البحري بين الهقاية والتعهيض ،دار الثقافة الجامعية ،القاىخة ،1992 ،ص.267
ص.267

 -5السادة  29مغ القانػن رقع  11-18السؤرخ في  02جػيمية  2018الستعمق بالرحة ،ج ر عجد  46صادرة في 29

جػيمية .2018
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اإلقميسية ضسان تشفيحىا 1،ولمػالية صالحيات عجيجة في مجال حساية الرحة العامة ،إذ يعسل
الػالي عمى تشفيح التجابيخ والػسائل الزخورية بذكل دائع لسكافحة األمخاض الستػششة وتفادؼ
ضيػر األوبئة والقزاء عمى أسباب الػضعية البيئية 2،فالػالي ميستو الحفاظ عمى الرحة العامة

لمدكان.

وقج نز قانػن الرحة  11-18في الفرل الخابع عمى حساية الػسط والبيئة ،إذ تتػلى الجولة

تشفيح سياسة حفع صحة الػسط وإشار حياة السػاششيغ والبيئة مغ أجل ضسان حساية صحة
الدكان وتخقيتيا ،إذ يجب عمى السؤسدات السعشية مخاقبة الشػعية الفيديائية والكيسيائية والبيػلػجية
لعػامل البيئة ،السيسا الساء واليػاء والتخبة ،وتتػلى الجساعات السحمية بالتشديق مع مرالح الرحة

نذاشات رصج ومخاقبة إحتخام مقاييذ ونػعية السياه واليػاء الجػؼ والسػاد الغحائية ،3كسا يجب

عمى الػالية أن تعسل عمى احتخام قػاعج الػقاية مغ مداوغ األضخار الرػتية أو أؼ نػع أخخ مغ

الزخر 4،وتعتبخ ىحه الرالحية أحج صػر حساية الشطام العام البيئي والستسثمة في حساية الدكيشة
البيئية العامة.
كسا تزسغ قانػن الرحة الدابق  5،05-85العجيج مغ الرالحيات التي يتػجب عمى الػالية
الػالية القيام بيا ،فالػالية تمعب دو ار معتب اخ في مجال حساية الرحة العامة لدكان اإلقميع وىحا

حدب نز السادة  29مغ قانػن الرحة ،التي أسشج السذخع الجدائخؼ مغ خالليا إلى عجة أجيدة
ومغ بيشيا الػالية ميسة السحافطة عمى الرحة العامة لمدكان ،وذلظ بػضع البخامج الالزمة لتقجيع

الخجمات مغ أجل تػفيخ بيئة صحية لمسػاششيغ ومكافحة األمخاض الػبائية والسعجية ،والػقاية مغ

األخصار السيشية.

 -1السػاد مغ  31إلى  33مغ القانػن رقع  ،11-18الدابق.
 -2السادة  35مغ القانػن رقع  ،11-18الدابق.
 -3السادتيغ  107-106مغ القانػن رقع  ،11-18الدابق.
 -4السادة  113مغ القانػن رقع  ،11-18الدابق.
 -5القانػن رقع  05-85السؤرخ في  16فيفخؼ  1985الستعمق بحساية الرحة وتخقيتيا ،ج ر عجد  08الرادرة في 17

فيفخؼ  ،1985ممغى بسػجب السادة  449مغ القانػن رقع  11-18الستعمق بالرحة  ،الدابق.
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كسا أن الػالية ممدمة بزخورة تصبيق اإلجخاءات الخامية إلى ضسان مخاعاة القػاعج

والسقاييذ الرحية في كل أماكغ الحياة 1،كسا يتعيغ عمى الػالة تصبيق التجابيخ السالئسة
لمػقاية مغ ضيػر الػباء والقزاء عمى أسباب األمخاض في أصميا.

2

ثع عجل قانػن الرحة  05-85بالقانػن رقع  13-08والحؼ أكج عمى ضخورة اخح
التجابيخ الالزمة واإلحتياشات الكاممة في مجال السػاد الريجالنية والسدتمدمات الصبية.

3

وإذا كان إستغالل التجييدات يسثل خص اخ عمى الرحة العسػمية فعمى الػالي أن يشحر

السدتغل بإتخاذ كافة التجابيخ الالزمة إلنياء الخصخ والسداوغ السالحطة وإزالتيا ،وإذا لع

يستثل السدتغل ليحا اإلنحار ضسغ اآلجال القانػنية يعمغ الػالي التػقيف السؤقت لديخ
التجييدات ،والبج مغ إعالم الػزيخ السكمف بحساية البيئة قبل إتخاذ القخار.

4

ثالثا– حماية الهالية لمبيئة من خالل قانهن مكافحة أخظار الكهارث الظبيعية :بيغ القانػن

الستعمق بالػقاية مغ األخصار الكبخػ وتدييخ الكػارث في إشار التشسية السدتجامة ،5ومغ

خالل السادتيغ  02و 10مشو عمى التيجيجات السحتسمة عمى اإلندان وبيئتو ،والتي تذسل
مخاشخ شبيعية استثشائية و/أو بفعل نذاشات بذخية ،والتي تذسل الدالزل واألخصار

الجيػلػجية ،الفيزانات ،حخائق الغابات ،األخصار الرشاعية والصاقػية ،األخصار اإلشعاعية
والشػوية ،األخصار السترمة برحة اإلندان ،األخصار السترمة برحة الحيػان والشبات وأشكال

التمػث الجػؼ أو األرضي أو البحخؼ أو السائي ،باإلضافة لمكػارث الستختبة عمى التجسعات
البذخية الكبيخة .

6

 -1السادة  42مغ القانػن رقع  ،05-85الدابق.
 -2السادة  52مغ القانػن رقع  ،05-85الدابق.
 -3القانػن رقع  13-08السؤرخ في  20جػيمية  2008السعجل والستسع لمقانػن رقع  05-85السؤرخ في  16فيفخؼ
 ،1985الستعمق بحساية الرحة ،ج ر عجد  44الرادرة في  03أوت .2008

 -4السادتيغ  05و 06مغ السخسػم التشفيحؼ رقع  165-93الحؼ يشطع إفخاز الجخان والغبار والغاز والخوائح والجديسات
الرمبة في الجػ ،الدابق.

 -5القانػن رقع  20-04الستعمق بالػقاية مغ األخصار الكبخػ وتدييخ الكػارث في إشار التشسية السدتجامة ،الدابق.
 -6أحسج لكحل  ،مرجع سابق ،ص  .130نقجر نبجلػ بالسػاد
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وتيجف مشطػمة الػقاية مغ األخصار والكػارث في الجدائخ إلى تحديغ معخفة األخصار و

تعديد مخاقبتيا وتخقبيا ،وكحا تصػيخ اإلعالم الػقائي عغ ىحه األخصار ،مخاعاة األخصار في

إستعسال األراضي وفي البشاء وكحا في التقميل مغ درجة قابمية اإلصابة لجػ األشخاص

والسستمكات ،وضع تختيبات تدتيجف التكفل السشدجع والسشجمج والستكيف مع كل كارثة ذات مرجر
شبيعي أو تكشػلػجي.

1

وحخصا عمى تسكيغ السدتقخات البذخية والشذاشات التي تأوييا ،مغ اإلنجماج ضسغ ىجف

التشسية السدتجامة ،فان مشطػمة الػقاية مغ األخصار الكبخػ وتدييخ الكػارث تقػم عمى عجة مبادغ
متسثمة في مبجأ الحيصة والححر ،مبجأ التالزم ،مبجأ العسل الػقائي والترحيحي ،مبجأ السذاركة

حيث يكػن لكل مػاشغ الحق في اإلشالع عمى األخصار السحجقة بو وعمى السعمػمات الستعمقة
بسجسػع تختيبات الػقاية مغ األخصار الكبخػ وتدييخ الكػارث ،مبجأ إدماج التقشيات الججيجة في

مجال الػقاية مغ الكػارث.

2

وتعتبخ الػالية السدؤولة عغ اتخاذ جسيع التجابيخ والسعاييخ التشطيسية والتقشية التي مغ شأنيا
أن تحسي تخابيا مغ الكػارث الصبيعية ،حيث يديخ كل وال عمى تشفيح التجابيخ والسعاييخ السحجدة
في مجال الػقاية مغ األخصار وعمى تصبيقيا السحتسل في بمجيات واليتو.

3

كسا يجب عمى كل والية وبمجية أن تعج مخصصيا الخاص لتشطيع التجخالت واإلسعافات في

حالة وقػع كػارث ،إذ يبيغ ىحا السخصط مجسػع الػسائل البذخية والسادية الػاجب استخجاميا في

حالة وقػع كػارث ويحجد شخوط ىحا االستخجام 4،كسا يديخ الػالي السختز إقميسيا ،عمى تكامل
مخصط تشطيع التجخالت واإلسعافات في محيط حساية السشذات واليياكل القاعجية.

5

 -1السادة  07مغ القانػن رقع  ،20-04الدابق.
 -2السادة  08مغ القانػن رقع  ،20-04الدابق.
 -3السادة  03مغ السخسػم رقع  232-85السؤرخ في  25أوت  ،1985الستعمق بالػقاية مغ أخصار الكػارث ،ج ر عجد
 36صادرة في  28أوت .1985

 -4السادتيغ  02و 03مغ السخسػم رقع  ،231-85السؤرخ في  25أوت  1985يحجد شخوط تشطيع التجخالت واإلسعافات
وتشفيحىا عشج وقػع الكػارث ،كسا يحجد كيفيات ذلظ ،ج ر عجد  36صادرة في  28أوت .1985
 -5السادة  15مغ السخسػم رقع  ،231-85الدابق.
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رابعا– حماية الهالية لمبيئة من خالل قانهن حماية التراث الثقافي :تعتبخ حساية السػاقع والسعالع
التاريخية واألثخية مغ أىع عشاصخ البيئة الحزخية الػاجب عمى الػالية القيام بحسايتيا ،ومغ أجل

القيام بيحه السيسة يسكغ لمػالي إنذاء مداحات محسية حػل السشاشق العسخانية واألراضي الدراعية
والسغخوسة والسػاقع التاريخية والجيػلػجية واألثخية ومرادر السياه واألماكغ الخاصة لمسقابخ،

وتخزع كل حيازة لألراضي وكل أشغال البحث أو االستغالل السشجسي داخل ىحه السحيصات
السحسية إلى رخرة صخيحة مغ الػالي السختز إقميسيا.

ويعج تخاثا ثقافيا لألمة جسيع السستمكات الثقافية العقارية ،والعقارات بالتخريز ،والسشقػلة،
السػجػدة عمى أرض عقارات األمالك الػششية وفي داخميا ،وكحلظ السػجػدة في الصبقات الجػفية
لمسياه الجاخمية واإلقميسية الػششية السػروثة عغ مختمف الحزارات الستعاقبة مشح عرخ ما قبل
التاريخ إلى يػمشا ىحا ،أيزا السستمكات الثقافية غيخ السادية الشاتجة عغ تفاعالت إجتساعية

وإبجاعات األفخاد والجساعات عبخ العرػر ،وىحه السستمكات الثقافية قج تكػن عقارية أو مشقػلة أو

غيخ مادية 1،وتعج الػ ازرة السكمفة بالثقافة جخدا عاما لمسستمكات الثقافية السرشفة ،السدجمة في
جخد إضافي ،ويتع تدجيل ىحه السستمكات الثقافية إستشادا إلى قػائع تزبصيا الػ ازرة السكمفة
بالثقافة وتشذخ في الجخيجة الخسسية لمجسيػرية الجدائخية،

2

األصل أن التدجيل في قائسة الجخد اإلضافي يكػن بقخار مغ الػزيخ السكمف بالثقافة ،كسا
يسكغ أن يتع التدجيل بقخار مغ الػالي عقب إستذارة لجشة السستمكات الثقافية التابعة لمػالية

السعشية ،بالشدبة إلى السستمكات الثقافية العقارية التي ليا قيسة ىامة عمى السدتػػ السحمي ،بشاء
عمى مبادرة مغ الػزيخ السكمف بالثقافة ،أو الجساعات السحمية أو أؼ شخز يخػ مرمحة في

ذلظ.

3

السالحع أن الشرػص القانػنية التي تتزسغ صالحيات الجساعات اإلقميسية في حساية البيئة
مػجػدة في قػانيغ بيئية متفخقة ومتشاثخة ،إال أن التصبيق السيجاني يبقى غيخ فعال وتذػبو عجيج
الشقائز.

 -1الساديتغ  03 ، 02مغ القانػن رقع  04-98السؤرخ في  15جػان  ، 1998الستعمق بحساية التخاث الثقافي ،ج ر عجد
 44الرادرة في  17جػان .1998

 -2السادة  07مغ القانػن رقع  04-98الستعمق بحساية التخاث الثقافي ،الدابق.
 -3السادة  11مغ القانػن رقع  04-98الستعمق بحساية التخاث الثقافي ،الدابق.
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الفرع الثالث
حماية الهالية لمبيئة من خالل القانهن رقم 10-03
برجور قانػن حساية البيئة لدشة  1983نز عمى أن السجسػعات السحمية تسثل
السؤسدات الخئيدية لتصبيق تجابيخ حساية البيئة ،وتحجد كيفيات مذاركتيا بسػجب نرػص
تذخيعية أو تشطيسية .

1

وبرجور القانػن رقع  10-03الستعمق بحساية البيئة في إشار التشسية السدتجامة أسشج
لمػالية صالحيات عجيجة في مجال الحساية البيئية أىسيا ما تعمق بالسشذآت السرشفة ،فالػالي
يختز برفتو مسثال لمػالية بتدميع الخخز إلقامة السشذآت السرشفة وتباعا ألىسيتيا
وحدب األخصار أو السزار التي تشجع عشيا 2.ويدبق تدميع ىحه الخخرة تقجيع دراسة
التأثيخ أو مػجد التأثيخ ،وتحقيق عسػمي ودراسة تتعمق باألخصار واإلنعكاسات السحتسمة
لمسذخوع ،وعشج اإلقتزاء بعج أخح رأؼ الػ ازرات والجساعات السحمية السعشية 3،فعشجما تشجع
عغ إستغالل مشذأة غيخ واردة في قائسة السشذآت السرشفة ،أخصار أو أضخار تسذ بالشطام
البيئي والرحة العامة والسػارد الصبيعية ،...فإنو وبشاء عمى تقخيخ مغ مرالح البيئة يعحر
الػالي السدتغل ويحجد لو أجل إلتخاذ التجابيخ الزخورية إلزالة األخصار أو األضخار السثبتة،
وإذا لع يستثل السدتغل في األجل السحجد ،يػقف سيخ السشذاة إلى حيغ تشفيح الذخوط
السفخوضة.

4

وفي إشار العقػبات الستعمقة بالسؤسدات السرشفة فبعج أن تثبت السخالفات بسحاضخ
يحخرىا ضباط الذخشة القزائية ومفتذػا البيئة في ندختيغ ،تخسل إحجاىسا إلى وكيل
 -1السادة  07مغ القانػن رقع  ،03-83الدابق.
 -2السادة  19مغ القانػن رقع  10-03الستعمق بحساية البيئة في إشار التشسية السدتجامة ،الدابق.
 -3السادة  21مغ القانػن رقع  ،10-03الدابق.
 -4السادة  25مغ القانػن رقع  ،10-03الدابق.
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الجسيػرية ،واألخخػ تخسل إلى الػالي 1،ومغ خالل ىحه السحاضخ يحجد الػالي اإلجخاءات
القانػنية التي يجب اإللتدام بيا ،كإعحاره مثال ،وىحا كمو في إشار الحج مغ التجاوزات البيئية.
فالسذخع ضسغ ىحا القانػن لع يفرل في دور الجساعات اإلقميسية في حساية البيئة
وإكتفى بإعتبارىا أولػية مغ األولػيات الدياسية الػششية وربصيا بالتشسية السدتجامة
لمسجتسع 2،أؼ أنو وضع اإلشار العام لمحساية البيئية وتخك مدألة تفريل ذلظ إلى القػانيغ
البيئية األخخػ كقانػن السياه والغابات والتييئة والتعسيخ...الخ.
مغ خالل ما سبق التصخق إليو يسكغ القػل أن الرالحيات السػكمة لمبمجية والػالية في
مجال حساية البيئة متشاثخة في قػانيغ عجيجة سػاء القػانيغ الخاصة بالجساعات اإلقميسية أو
القػانيغ والتشطيسات البيئية والتي تيجف جسيعيا إلى تكميف الجساعات اإلقميسية بحساية البيئة
عمى مدتػػ إقميسيا.
غيخ أن القػانيغ ال تكفي لػحجىا إذ البج مغ التصبيق الفعمي والرارم والعسل السيجاني
الجاد ،كسا البج مغ مدانجة الجساعات اإلقميسية مغ قبل ىيئات السجتسع السجني وخاصة
الجسعيات الخاصة بحساية البيئة ،كسا البج لإلعالم البيئي مغ القيام بجوره عمى أكسل وجو
في ىحا السجال مغ أجل تدييل السيسة والػصػل إلى اليجف السخاد تحقيقو وىػ حساية
البيئة.

 -1السادة  101مغ القانػن رقع  ،10-03الدابق.
 -2دمحم لسػسخ ،دور الجماعات المحمية في حماية البيئة ،السمتقى الجولي الخامذ حػل "دور ومكانة الجساعات السحمية
في الجول السغاربية" ،مخبخ أثخ االجتياد القزائي عمى حخكة التذخيع ،كمية الحقػق والعمػم الدياسية ،جامعة دمحم خيزخ،
بدكخة ،الجدائخ ،يػمي  04-03ماؼ  ،2009ص .149
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الفرـــــــــــل الثاني
الييئات الداعسة للجساعات اإلقليسية في مجال حساية البيئة
يعتبخ الحق في البيئة مغ الحقػؽ األساسية لإلنداف ،وتعج مذاركة السػاششيغ في إتخاذ
الق اخرات الستعمقة بالبيئة ذات أىسية بالغة ،ليحا ركد السذخع عمى إشخاؾ الفػاعل السحمية مغ
أجل تحقيق بيئة سميسة في إشار تشسية مدتجامة متكاممة.
فالسذاركة البيئية تعتبخ مغ أىع الخكائد األساسية التي يقػـ عمييا الحق في بيئة
نطيفة وسميسة ،ألنيا أىع آلية مغ اآلليات السعدزة ليحا الحق ،فال يسكغ تجديج الحق في
البيئة عمى أرض الػاقع دوف اإلعتخاؼ التذخيعي بحخية إنذاء الجسعيات البيئية مغ جية،
والحق في اإلعالـ البيئي مغ جية أخخػ.
حيث تحتاج اإلدارة البيئة لشجاحيا في مجاؿ حساية البيئة والسحافطة عمييا إلى شخكاء
مغ أفخاد السجتسع السجني ،وتعج جسعيات حساية البيئة أىع شخيظ مغ السجتسع السجني لتفعيل
ىحه الدياسة البيئية ،كسا تحتاج اإلدارة البيئية إلى إعالـ بيئي شامل ومتكامل يعسل عمى
السداىسة في تكػيغ نطاـ بيئي متدف ومتكامل.
وفي ىحا اإلشار نرت السادة  15مغ التعجيل الجستػرؼ لدشة  2016عمى أف الجولة
تذجع الجيسقخاشية التذاركية عمى مدتػػ الجساعات السحمية ،كسا نز قانػف حساية البيئة
في إشار التشسية السدتجامة  10-03ضسغ السادة  05مشو عمى أف مغ أداوت التدييخ
البيئي ىيئة لإلعالـ البيئي وتجخل الجسعيات في مجاؿ حساية البيئة .
وتأسيدا عمى ما سبق سيتع التصخؽ ضسغ ىحا الفرل إلى الييئات الجاعسة والسداعجة
التي وضعيا السذخع إلى جانب الييئات السخكدية واإلقميسية قرج حساية البيئة ،وذلظ عمى
الشحػ اآلتي:
السبحث األول  :دور الجسعيات البيئيــــــة في حسايــــــــة البيئـــــــــة.
السبحث الثاني  :دور اإلعــــــــــــــالم البيئـــــــــــــــــي في حساية البيئة.
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السبحــــــــث األول
دور الجسعيــــــــــات البيئيــــــة في حسايــــــــة البيئـــة
يعتبخ الحفاظ عمى البيئة وتخقيتيا وحسايتيا مغ األىجاؼ األساسية لمسذاركة الجساىيخية

الفاعمة ،وال يتع ذلظ ما لع تتػفخ اليياكل التشطيسية التي تحػؼ السػاششيغ وجيػدىع لخجمة
القزايا البيئية عمى أسذ فكخية وثقافية فاعمة ،وتعتبخ الجسعيات البيئية أىع ىحه اليياكل
ومغ أبخز أدوات التدييخ البيئي .

حيث أنو مغ أجل تصػيخ أؼ مجتسع وتخقيتو البج فيو مغ اإلتحاد بيغ األجيدة الحكػمية
والتشطيسات غيخ الحكػمية ،ففي مجاؿ حساية البيئة والسحافطة عمييا ،يمدـ أف يمعب السػاشغ
دو ار إيجابيا ويذارؾ في حساية البيئة ،ليحا تعتبخ الجسعيات البيئية أحج تشطيسات السجتسع
السجني الفاعمة في السجتسع وىحا ما أكجتو السادة  24مغ ميثاؽ ستػكيػلع  ":يقع عمى عاتق
كل فخد أف يعسل عمى تحقيق السبادغ الػاردة بيحا السيثاؽ كل شخز يعسل بسفخده ،أو في
نصاؽ جسعية مغ الجسعيات أو باالتفاؽ مع اآلخخيغ أو في نصاؽ مسارستو لسطاىخ الحياة
الدياسية ،يعسل عمى تحقيق السبادغ الػاردة بيحا السيثاؽ".
وتعتبخ الجدائخ مغ الجوؿ الكثيخة التي أخحت بيحا السبجأ السشبثق مغ ميثاؽ ستػكيػلع،
حيث لع تعتسج في مجاؿ حساية البيئة عمى األسمػب اإلنفخادؼ ،بل عسمت عمى إشخاؾ
الجسعيات البيئية في ىحه العسمية بإعتبارىا مغ مكػنات السجتسع السجني وذلظ بسختمف

الػسائل والصخؽ السسكشة لمسحافطة عمى البيئة ،وقج نرت مختمف القػانيغ البيئية وأوليا

القانػف  10-03الستعمق بحساية البيئة في إشار التشسية السدتجامة ،عمى مجاالت تجخل
الجسعيات في حساية البيئة والحقػؽ السعتخؼ ليا بيا في إشار دفاعيا عغ السرالح البيئية،

وسيتع دراسة ذلظ مغ خالؿ:
السطلب األول :مفيهم الجسعيات البيئية.
السطلب الثاني :مظاىر مداىسة الجسعيات البيئية في حساية البيئة.
السطلب الثالث :عهائق مسارسة الجسعيات البيئية لرالحياتيا.
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السطلب األول
مفيــــــــــــــهم الجسعيــــــــات البيئيــــــة

أصبحت مدالة حساية البيئة مغ السدائل التي ليدت حك اخ عمى اإلدارة السحمية أو
السخكدية فقط ،بل ىشاؾ شخيظ فعاؿ وىػ السجتسع السجني الحؼ يعتبخ بسثابة جية رقابة عمى
أعساؿ اإلدارة ،وأىع صػرة لتسثيل السجتسع السجني ىي الجسعيات بسختمف أىجافيا بسا فييا
الجسعيات الخاصة بحساية البيئة ،لكغ السذخع الجدائخؼ لع يزع لمجسعيات البيئية مفيػما
خاصا ،بل ألحقيا بالشطاـ القانػني لمجسعيات عامة ،أؼ أنيا تخزع لمقػاعج العامة السشطسة
لمجسعيات.
وتأسيدا عمى ذلظ سيتع دراسة السفيػـ العاـ لمجسعيات بجاية مغ أجل الػصػؿ إلى
دورىا في السجاؿ البيئي ،حيث سيتع تخريز ىحا السصمب إللقاء نطخة شاممة عغ
الجسعيات ،مغ حيث التصخؽ لتعخيفيا (الفرع األول) وتبياف اإلشار القانػني والتشطيسي ليا
(الفرع الثاني) ،وأيزا تػضيح الذخوط الالزمة إلنذاء جسعيات ذات شابع بيئي (الفرع
الثالث).
الفرع األول
تعريـــــــــــــــــــف الجسعيـــــــــــــــات البيئيــــــــــــــــة
تع وضع العجيج مغ التعاريف لتحجيج مفيػـ لمجسعية ،حيث تع تعخيفيا عمى أنيا "تمظ
التجسعات السشذاة بتػافق إرادة األشخاص السذكميغ ليا في صػرة مشطسة ودائسة بغية تحقيق
أىجافيع السذتخكة ،والتي تجدج وبذكل عاـ فكخة التكافل اإلجتساعي والصػعي بيغ أفخادىا
تحقيقا لمسرمحة العامة لمسجتسع ككل ،ومغ دوف الدعي نحػ أؼ أىجاؼ ربحية أو مكاسب
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مالية خاصة ألعزائيا" 1،كسا عخفت بأنيا جساعات مؤلفة مغ األشخاص الصبيعية أو
السعشػية ذات تشطيع مدتسخ لسجة معيشة ولغخض غيخ مادؼ.

2

فالجسعية تعتبخ مغ أىع صػر حخية اإلجتساع السكفػلة قانػنا ،مع اإلشارة إلى
اإلختالؼ األساسي لسزسػف الجسعية عغ باقي صػر اإلجتساع األخخػ ،مغ خالؿ فكخة أو
خاصية الجيسػمة الحؼ يقابمو فكخة الطخفية في صػر اإلجتساع األخخػ ،كالسديخات
واإلجتساعات والتجسيخ السحجدة قانػنا.

3

يسكغ القػؿ أف كل عسل جساعي مذخوع ومشطع وال ييجؼ إلى تحقيق ربح ىػ بسثابة
جسعية ،بسا يعشي أف الجسعية عبارة عغ تجسع أشخاص أو أشخاص وأمػاؿ تتأسذ بشاء
عمى تػافق إرادة السشذئيغ ليا وال تيجؼ إلى تحقيق ربح 4،وبالتالي فسفيػـ الجسعية يقػـ
عمى فكخة إجتساع األشخاص الصبيعية أو السعشػية الحخ والصػعي في شكل تشطيع مدتقل
بذخريتو القانػنية عغ إرادة السشذئيغ لو ،وال تيجؼ لتحقيق ربح مادؼ.
وإذا تع إسقاط ىحا السفيػـ عمى الجسعيات الخاصة بحساية البيئة ،فيسكغ القػؿ أف
الجسعيات البيئية إجتساع أشخاص شبيعية أو معشػية ،تشذأ عغ تػافق إرادة مؤسدييا وال
تيجؼ إلى تحقيق مكدب مادؼ ،ىجفيا األساسي ىػ الحفاظ عمى البيئة وحسايتيا،

 -1أبػ جسعة غذيخ ،اإلطار التشظيسي للجسعيات في الجزائر ،البخنامج العخبي لشذصاء حقػؽ اإلنداف ،القاىخة ،مرخ،
 ،2001ص .05
 -2دمحم حدشيغ ،الهجيز في نظرية الحق بهجو عام  ،السؤسدة الػششية لمكتاب ،د.ب.ف ،ط  ،1985 ،01ص .175
 -3كخيع بخكات ،مداىسة السجتسع السدني في حساية البيئة ،أشخوحة دكتػراه ،كمية الحقػؽ والعمػـ الدياسية ،قدع
الحقػؽ ،جامعة مػلػد معسخؼ ،تيدؼ وزو ،الجدائخ ،2014-2013 ،ص .52
 -4دمحم رحسػني ،تشظيم مسارسة حرية التجسع في القانهن الجزائري "الجسعيات واألحزاب أنسهذجين" ،أشخوحة دكتػراه،
كمية الحقػؽ و العمػـ الدياسية ،جامعة أبي بكخ بمقايج تمسداف ،الجدائخ ،2015-2014 ،ص .77
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فجسعيات حساية البيئة ىي إتفاقية تجسع مجسػعة مغ األشخاص الصبيعية أو السعشػية
عمى أساس تعاقجؼ تيجؼ إلى تحقيق ىجؼ واحج يتسثل في حساية البيئة بكافة صػرىا وذلظ
بتدخيخ معارفيع ووسائميع عغ شخيق القياـ بشذاشات مختمفة سػاء كانت أنذصة إجتساعية
أو عمسية أو ديشية أو تخبػية تحقق ىحا اليجؼ.

1

الفرع الثاني
اإلطار القانهني والتشظيسي للجسعيات البيئية
يعتبخ إنذاء الجسعيات مغ صػر تحقيق الجيسقخاشية ،وقج وججت أساسيا القانػني مغ
خالؿ السػاثيق واإلعالنات العالسية ،حيث نرت السادة  20مغ إعالف حقػؽ اإلنداف لعاـ
 1948عمى أف ":لكل شخز الحق في حخية اإلشتخاؾ في اإلجتساعات والجسعيات
الدمسية ،وال يجػز إرغاـ أحج عمى اإلنتساء إلى جسعية ما"،

2

كسا نز العيج الجولي لمحقػؽ

السجنية والدياسية في السادة  22مشو عمى حق األفخاد في إنذاء الجسعيات 3،أيزا اإلتفاقية
األوروبية لحقػؽ اإلنداف نطست ىحا الحق ،حيث نرت السادة  11عمى أنو ":لكل إنداف
 -1دنيا زاد ثابت" ،دور الجسعيات في حساية البيئة" ،مجمة الشبخاس لمجراسات القانػنية ،كمية الحقػؽ والعمػـ الدياسية،
جامعة العخبي التبدي ،تبدة ،السجمج األوؿ ،العجد األوؿ ،سبتسبخ  ،2016ص .61
 -2مػقع األمع الستحجة ،اإلعالف العالسي لحقػؽ اإلنداف ،تع الترفح يػـ: 2018-06-15 :
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
 -3السػ ػ ػػادة  22مػ ػ ػػغ لمعيػ ػ ػػج الػ ػ ػػجولي لمحقػ ػ ػػػؽ السجنيػ ػ ػػة والدياسػ ػ ػػية" :لكػ ػ ػػل فػ ػ ػػخد حػ ػ ػػق فػ ػ ػػي حخيػ ػ ػػة تكػ ػ ػػػيغ الجسعيػ ػ ػػات مػ ػ ػػع
آخ ػ ػخيغ ،بسػ ػػا فػ ػػي ذلػ ػػظ حػ ػػق إنذػ ػػاء الشقابػ ػػات و االنزػ ػػساـ الييػ ػػا مػ ػػغ اجػ ػػل حسايػ ػػة مرػ ػػالحو ،وال يجػ ػػػز أف يػضػ ػػع مػ ػػغ
القيػ ػػػد عمػ ػػى مسارسػ ػػة ىػ ػػحا الحػ ػػق إال تمػ ػػظ التػ ػػي يػ ػػشز عمييػ ػػا القػ ػػانػف وتذػ ػػكل تػ ػػجابيخ ضػ ػػخورية ،فػ ػػي مجتسػ ػػع ديسق اخشػ ػػي،
لر ػ ػػيانة األمػ ػ ػػغ الق ػ ػ ػ ػمي أو الدػ ػ ػػالمة العام ػ ػػة أو الشطػ ػ ػػاـ العػ ػ ػػاـ أو حسايػ ػ ػػة الر ػ ػػحة العامػ ػ ػػة أو اآلداب العامػ ػ ػػة أو حسايػ ػ ػػة
حقػ ػ ػػػؽ اآلخ ػ ػ ػخيغ وحخيػ ػ ػػاتيع ".انطػ ػ ػػخ السػقػ ػ ػػع :العيػ ػ ػػج الػ ػ ػػجولي الخػ ػ ػػاص بػ ػ ػػالحقػؽ السجنيػ ػ ػػة والدياسػ ػ ػػية ،جامعػ ػ ػػة مشيدػ ػ ػػػتا،
مكتبػ ػ ػ ػ ػػة حقػ ػ ػ ػ ػػػؽ اإلندػ ػ ػ ػ ػػاف ، http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.htmlK :تػ ػ ػ ػ ػػع زيػ ػ ػ ػ ػػارة السػقػ ػ ػ ػ ػػع بتػ ػ ػ ػ ػػاري :
 12مارس .2018
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الحق في حخية اإلجتساعات الدمسية وحخية تكػيغ الجسعيات مع اآلخخيغ"،

1

أيزا نز

السيثاؽ اإلفخيقي لحقػؽ اإلنداف والذعػب في السادة  10عمى حق كل إنداف أف يكػف
وبحخية جسعيات مع اآلخخيغ ،شخيصة أف يمتدـ باألحكاـ التي حجدىا القانػف ،وال يجػز إرغاـ
أحج عمى اإلنزساـ إلى الجسعية 2،نالحع أف جسيع اإلعالنات والسػاثيق الجولية نرت عمى
حق إنذاء الجسعيات وإشتخاؾ األفخاد فييا ،ىػ حق مغ الحقػؽ السعتخؼ بيا لألفخاد وال
يجػز إلغاؤه.
أما عمى السدتػػ الجاخمي يعتبخ حق إنذاء الجسعيات مغ الحقػؽ الجستػرية في جسيع
بمجاف العالع ،حيث كفل الجستػر الجدائخؼ ىحا الحق عبخ مختمف دساتيخ الجسيػرية
الجدائخية ،3وقج نز التعجيل الجستػرؼ األخيخ لدشة  2016عمى أف حق إنذاء الجسعيات
مزسػف ،وتعسل الجولة عمى إزدىار الحخكة الجسعػية.
كسا تع تخسي

4

ىحا الحق في القػانيغ الجاخمية ،ولعل أبخز قانػف يشطسو ىػ قانػف

الجسعيات ،فقج عخؼ القانػف رقع  31-90الخاص بالجسعيات ،الجسعية ضسغ السادة 02
 -1اإلتفاقية األوروبية لحقػؽ اإلنداف ،جامعة مشيدػتا ،مكتبة حقػؽ اإلنداف جامعة مشيدػتا ،مكتبة حقػؽ اإلنداف:
 ،http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.htmlتع زيارة السػقع بتاري  12 :مارس .2018
 -2السيثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؽ اإلفخيقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي لحقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػؽ اإلندػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف والذػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعػب ،جامعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة مشيدػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػتا ،مكتبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة حقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػؽ اإلندػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف:
 ،http://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.htmlتم زيارة السػقع بتاري  12 :مارس .2018
 -3حق إنذاء الجسعيات حق مكخس بسػجب الجستػر ،وقج تع الشز عمى ىحا الحق ضسغ دساتيخ الجدائخ مغ سشة
 1963إلى آخخ تعجيل:
 السادة  19دستػر مغ دستػر" : 1963تزسغ الجسيػرية حخية الرحافة ،وحخية وسائل اإلعالـ األخخػ ،وحخية
تأسيذ الجسعيات ،وحخية التعبيخ ،ومخاشبة الجسيػر وحخية االجتساع".

 السادة  56مغ دستػر  1976تشز عمى أف" :حخية إنذاء الجسعيات معتخؼ بيا ،وتسارس في إشار القانػف".
 السادة  39مغ دستػر  1989تشز عمى أف" :حخيات التعبيخ ،وإنذاء الػجسعيات ،واالجتػساع ،مزسػنة لمػسػاشغ ".

 السادة  43مغ دستػر  1996تشز عمى أف":حق إنذاء الجسعيات مزسػف  ،تذجع الجولة ازدىار الحخكة
الجسعػية ،".انطخ أيزا السادتيغ  41 ،33مغ نفذ الجستػر.
 -4انطخ السػاد  54 ،48 ،39مغ القانػف رقع  ، 01-16الستزسغ التعجيل الجستػرؼ لجستػر  ،1996الدابق.
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مشو عمى أنيا إتفاقية تخزع لمقػانيغ السعسػؿ بيا ،ويجتسع في إشارىا أشخاص شبيعيػف أو
معشػيػف عمى أساس تعاقجؼ ولغخض غيخ مخبح ،كسا يذتخكػف في تدخيخ معارفيع
ووسائميع لسجة محجدة أو غيخ محجدة مغ أجل تخقية األنذصة ذات الصابع السيشي
واإلجتساعي والعمسي والجيشي والتخبػؼ والثقافي والخياضي عمى الخرػص ،ويجب أف يحجد
ىجؼ الجسعة بجقة وأف تكػف تدسيتيا مصابقة لو.

1

كسا تع تعخيف الجسعية ضسغ القانػف رقع  06-12في السادة  02مشو ،التي تشز
عمى أف الجسعية ىي عبارة عغ" :تجسع أشخاص شبيعييغ و/أو معشػييغ عمى أساس
تعاقجؼ لسجة محجدة أو غيخ محجدة ،ويذتخؾ ىؤالء األشخاص في تدخيخ معارفيع ووسائميع
تصػعا ولغخض غيخ مخبح مغ أجل تخقية األنذصة و تذجيعيا ،السيسا في السجاؿ السيشي
واإلجتساعي والعمسي والجيشي والتخبػؼ والثقافي والخياضي والبيئي والخيخؼ واإلنداني ،ويجب
أف يحجد مػضػع الجسعية بجقة وأف تعبخ تدسيتيا عغ العالقة بالسػضػع".2
وقج نرت السادة  38مغ السخسػـ  131-88السؤرخ في  04جػيمية  1988السشطع
لمعالقات بيغ اإلدارة والسػاشغ انو ":يسكغ لمسػاششيغ أف يتكتمػا في جسعية شبقا لمتذخيع
الجارؼ العسل بو بغية الجفاع عغ أىجاؼ مذتخكة أو عغ مشفعة عامة".

3

وبالشدبة لقانػف حساية البيئة في إشار التشسية السدتجيسة  10-03فقج أفخد الفرل
الدادس مغ الباب الثاني لسعالجة ىحا السػضػع تحت عشػاف" :تجخل األشخاص والجسعيات
 -1القانػف رقع  31-90السؤرخ في 04ديدسبخ  1990الستعمق بالجسعيات ،ج ر عجد  53صادرة في  05ديدسبخ
 ،1990ممغى بسػجب السادة  73مغ قانػف رقع .06-12
 -2القانػف رقع  06-12السؤرخ في  12جانفي  2012والستعمق بالجسعيات ،ج ر عجد  02صادرة في  15جانفي
.2012
 -3السخسػـ رقع  131-88السؤرخ في  04جػيمية  1988يشطع العالقات بيغ اإلدارة والسػاشغ ،ج ر عجد 27صادرة في
 06جػيمية .1988
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في مجاؿ حساية البيئة" ،وىحا إعساال بسبجأ السذاركة 1،حيث يختكد قانػف حساية البيئة عمى
العسل الػقائي بجرجة أولى ،حيث يدتمدـ إشخاؾ كل القػػ الفاعمة في تشفيح الدياسة البيئية
بصخيقة متساسكة ومتكاممة ،ومغ بيغ الذخكاء الفاعميغ نجج الجسعيات البيئية ،كسا تزسغ
السخسػـ رقع  267-81دور رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ في مجاؿ حساية البيئة يسكشو مغ
تذجيع إنذاء كل مشطسة أو جسعية لحساية البيئة وتصػيخىا ،وتحديغ نػعية حياة السػاشغ
والقزاء عمى التمػث واألضخار.

2

الفرع الثالث
طرق إنذاء الجسعيات البيئية
إشتخط السذخع مجسػعة شخوط حتى يسكغ لألشخاص الصبيعية أو السعشػية إنذاء
جسعية سػاء بيئية أو غيخ بيئية ،حيث يسكغ جسيع األشخاص الخاشجيغ أف يؤسدػا أو يجيخوا
أو يديخوا جسعية إذا تػفخت فييع مجسػعة مغ الذخوط.
أوال -الذروط العامة إلنذاء الجسعيات البيئية :يسكغ لجسيع األشخاص الخاشجيغ أف
يؤسدػا أو يجيخوا أو يديخوا جسعية إذا تػافخت فييع الذخوط اآلتية:

3

-1أف تكػف جشديتيع جدائخية ،وبالغيغ سغ  18فسا فػؽ،
-2أف يكػنػا متستعيغ بحقػقيع السجنية الدياسية،
 -1أما عغ قانػف البيئة لدشة  1983فقج نرت السادة  14مشو عمى انو " :يجػز إنذاء جسعيات لمسداىسة في حساية
البيئة  ،تحجد كيفيات إنذاء ىحه الجسعية و سيخىا و تشطيسيا بسػجب مخسػـ " غيخ أنو لع ترجر أية نرػص تشطيسية
لتفعيل أحكاـ ىحه السادة.
 -2السادة  10مغ السخسػـ رقع  267-81الستعمق برالحيات رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ فيسا يخز الصخؽ والشقاوة
والصسأنيشة العسػمية ،الدابق.
 -3السادتيغ  05 ،04مغ القانػف رقع  06-12الستعمق بالجسعيات ،الدابق.
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-3غيخ محكػـ عمييع بجشاية و/أو جشحة تتشافى مع مجاؿ نذاط الجسعية ،ولع يخد
إعتبارىع بالشدبة لألعزاء السديخيغ،
 -4أما األشخاص السعشػية فيذتخط أف يكػنػا ،مؤسديغ شبقا لمقانػف الجدائخؼ ،ناشصيغ
عشج تأسيذ الجسعية ،وغيخ مسشػعيغ مغ مسارسة نذاشيع.
حيث تتأسذ الجسعية بحخية إرادة أعزائيا السؤسديغ إثخ جسعية عامة تأسيدية تثبت
بسػجب محزخ إجتساع يحخره محزخ قزائي ،ترادؽ عمى القانػف األساسي وتعيغ
مدؤولي ىيئاتيا التشفيحية ،ويػدع ممف الجسعية عمى مدتػػ السجمذ الذعبي البمجؼ بالشدبة
لمجسعيات البمجية ،وعمى مدتػػ الػالية بالشدبة لمجسعيات الػالئية ،وعمى مدتػػ الػ ازرة
السكمفة بالجاخمية بالشدبة لمجسعيات الػششية أو مابيغ الػاليات مقابل وصل بحلظ.

1

ثانيا -الذروط الخاصة إلنذاء الجسعيات البيئية :الذخوط الخاصة الػاجب تػفخىا حتى
يسكغ لمجسعية أف تداىع في حساية البيئة فيجب عمييا أف تسارس نذاشيا في مجاؿ حساية
البيئة ،فحتى يسكغ القػؿ أف الجسعية ذات شابع بيئي البج أف يكػف ىجؼ إنذائيا ىػ حساية
البيئة أو أحج عشاصخىا والسحافطة عمييا ،والبج أف يكػف إلسسيا عالقة بيجفيا كسا ىػ
مشرػص عميو في السادة  02مغ قانػف الجسعيات .06-12
وقج تكػنت جسعيات عجيجة لمجفاع عغ البيئة في بالدنا محمية ووششية ،تيجؼ لمتعخؼ
عمى مذكمة تمػث البيئة ومحاولة إيجاد الحمػؿ السشاسبة ليا ،كسا تيجؼ إلى تذجيع وتشديق
البحث العمسي في مجاؿ التخرز السترل بالبيئة وإقامة الشجوات والسؤتسخات العمسية
والعسل عمى نذخ الػعي القػمي نحػ حساية البيئة مغ التمػث ،وتقػيع الدمػكيات الزارة في
ىحا السجاؿ ،2ومغ أمثمة الجسعيات البيئية في الجدائخ نجج جسعية الجدائخ البيزاء ،جسعية
 -1السػاد مغ  06إلى  09مغ القانػف رقع  ،06 -12الدابق.
 -2أحسج لكحل ،مرجع سابق ،ص ص .159-158
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األمل لحياة البيئة ،جسعية الحياة لمحفاظ عمى الغابات ،وغيخىع مغ الجسعيات ذات الصابع
البيئي ،والتي تدعى لمحفاظ عمى البيئة وعجـ اإلضخار بيا.
السطلب الثاني
مظاىر مداىسة الجسعيات البيئية في حساية البيئة
تكسغ أىسية الجسعيات البيئية عسػما في إحجاث التػاصل والتفاعل مع السػاششيغ مغ
خالؿ الشذاشات والبخامج السدصخة مغ شخفيا مغ أجل الحفاظ عمى السحيط والبيئة معا،
حيث تداىع في الكذف عغ األخصار والكػارث البيئية التي يتدبب فييا السػاشغ بترخفاتو
وسمػكاتو غيخ السدؤولة.
وكسا تع التػضيح مدبقا فالجسعيات البيئية تخزع إلى القػاعج العامة السشطسة
لمجسعيات ألنو ال يػجج نطاـ خاص بالجسعيات البيئية ،ويتحقق دورىا في حساية البيئة مغ
خالؿ الرالحيات السقخرة ضسغ قانػف حساية البيئة في إشار التشسية السدتجامة .10-03
حيث تتعجد مطاىخ مداىسة الجسعيات في حساية البيئة ،فيي تتسيد بجورىا اإلستذارؼ
والسذاركة في إتخاذ القخار (الفرع األول) ،كسا تمعب دو ار فعاال في مجاؿ التػعية البيئية مغ
خالؿ التحديذ واإلعالـ البيئي (الفرع الثاني) ،كسا يسكغ لمجسعيات البيئي المجػء إلى
القزاء في إشار مياميا البيئي سػاء مغ خالؿ تحخيظ دعػػ السداس بالبيئة أو تأسيديا
كصخؼ مجني (الفرع الثالث).
الفرع األول
الدور اإلستذاري للجسعيات والسذاركة في إتخاذ القرار
يسكغ لمجسعيات أف تقػـ بجور إستذارؼ لمييئات السخترة بإتخاذ قخار يتعمق بالبيئة،
وتقػـ الجسعيات بيحا الجور برػرة مختمفة ،فيي قج تكػف مجالذ إستذارية مذتخكة فيسا
بيشيا لتقػـ بجور السدتذار فيسا يخز شؤوف البيئة لمسجالذ السحمية وىي تقػـ بيحا الجور
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حيغ يصمب إلييا الخأؼ في السذخوعات الكبخػ التي قج تسذ البيئة ،وىي قج تتقجـ بشفديا
بسالحطاتيا عمى السذخوعات الكبخػ ،أو فيسا يتعمق بالسػضػعات التي تسذ البيئة مداسا
مباش اخ ،بخأييا ومقتخحاتيا.

1

وىػ ما تزسشو قانػف حساية البيئة في إشار التشسية السدتجامة ،حيث تداىع الجسعيات
السعتسجة قانػنا والتي تسارس أنذصتيا في مجاؿ حساية البيئة وتحديغ اإلشار السعيذي ،في
عسل الييئات العسػمية بخرػص البيئة ،وذلظ بالسداعجة و إبجاء الخأؼ والسذاركة.

2

فالسذخع قج أقخ وإعتخؼ بجور الجسعيات البيئية كذخيظ لإلدارة في تحقيق أىجاؼ
اإلستخاتيجية الػششية لحساية البيئة مغ خالؿ إعتخافو بجور الجسعيات البيئية في السذاركة
والسذاورة واإلستذارة في وضع اإلستخاتيجيات الستعمقة بالبيئة ،لكشو لع يحجد كيفية مذاركة
ىحه الجسعيات لمييئات العسػمية في عسميا كسا لع يذخ إلى شبيعة الق اخرات البيئية التي
يسكغ لسثل ىحه الجسعيات أف تبجؼ الخأؼ بذأنيا ومجػ إلدامية ىحا الخأؼ بالشدبة لإلدارة
البيئية في صشع الق اخرات البيئية.

3

ويخجع إقخار السذخع بيحا الجور لمجسعيات راجع لشسػ اإلدراؾ بخصػرة الػضع البيئي
وتأثيخه الدمبي عمى حياة السػاشغ ،حيث بات مغ السدمع بو أف ميسة حساية البيئة ميسة
الجسيع وعمى رأسيا الجسعيات التي تعتبخ السدتذار الحؼ تدتعيغ بو الدمصات العامة عشج
إتخاذ ق اخراتيا الستعمقة مثال بتييئة اإلقميع أو بإعجاد خصط التشسية والتعسيخ ،والججيخ بالحكخ

 -1أحسج لكحل ،مرجع سابق ،ص .155
 -2السادة  35مغ القانػف رقع  ،10-03الدابق.
 -3دنيا زاد ثابت ،مرجع سابق ،ص . 64
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في ىحا الرجد أف السذاركة الجسعػية التي تدسح بالسذاركة الحقيقية لمسػاششيغ في حساية
البيئة يجب أف ال تكػف كسية عخضية بل البج أف تتسيد بالشػعية والجيسػمة.

1

وعزػية جسعيات حساية البيئة في عسل الييئات الحكػمية ضئيمة ججا ،إذ تشحرخ
عزػية الجسعيات البيئية في المجشة القانػنية واإلقترادية لمسجمذ األعمى لمتشسية
السدتجامة ،كسا حجد السذخع حاالت حرخية لعزػية الجسعيات البيئية في بعس السؤسدات
ذات الصابع الرشاعي والتجارؼ ،مشيا السؤسدة الجدائخية لمسياه ،والجيػاف الػششي لمتصييخ.

2

الفرع الثاني
التحديس واإلعالم البيئي للجسعيات البيئية
تدتصيع الجسعيات بذكل عاـ بفزل قجراتيا ومعارفيا التأثيخ عمى الخأؼ العاـ الػششي
وتشػيخ وجية نطخه إتجاه القزايا السيسة في البالد ،ويدخؼ القػؿ عمى الجسعيات البيئية التي
تمعب دو ار أساسيا بجانب الدمصات العامة في نذخ اإلعالـ البيئي ،فيي تقػـ بتشسية
السعارؼ البيئية لجػ فئات السجتسع السختمفة ،وتداىع في تػعية السػاشغ بكل القزايا
والذؤوف الستعمقة بالجانب البيئي وذلظ مغ خالؿ السشذػرات واإلعالنات والحسالت
التحديدية التي تبادر بيا سػاء مغ تمقاء نفديا أو بصمب مغ الدمصات العامة التي تدتعيغ
بيا في كثيخ مغ األحياف في نذخ الػعي البيئي.
وقج تتقجـ الجسعيات بتقجيع السالحطات بشفديا عمى السذاريع الكبخػ ،وفيسا يتعمق
بالسػاضيع التي تسذ بالبيئة مداسا مباشخا ،وفي بعس الجوؿ يمدميع القانػف بعجـ إتخاذ أؼ
قخار في مجسػعة مغ السدائل الستعمقة بالبيئة إال بعج أخح رأؼ الجسعيات.

-- Ahmed Reddaf, Politique et droit de l’environnement en Algérie, Thèse de Doctorat, Faculté de
droit et des sciences économiques, Université du MAINE, 18 juin 1991, p 266.
1

 -2لمتفريل أكثخ انطخ :وناس يحيى ،اآلليات القانهنية لحساية البيئة في الجزائر ،مخجع سابق ،ص .143
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وقج أقخت مختمف القػانيغ البيئية مياـ متعجدة يسكغ أف تزصمع بيا جسعيات حساية
البيئة ،كإنذاء السداحات الخزخاء مغ خالؿ السذاركة في إعجاد السخصط التػجييي لمتييئة
والتعسيخ ،ومخصط شغل األراضي ،والسداىسة في حفع الرحة الحيػانية ،ويسكغ القػؿ أف
تجخل الجسعيات البيئية في العجيج مغ مجاالت حساية البيئة يكػف متى كاف اليجؼ السحجد
في قانػنيا األساسي تخقية التخبية البيئية أو اإلعالـ البيئي أو تحديغ ضخوؼ العسل والشطافة
والرحة العامة.

1

فالجسعيات البيئية تيجؼ إلى تحديغ نػعية الحياة البذخية والحفاظ عمى الحياة
الصبيعية ،واإلتفاؽ عمى صالحية الشطع البيئية السختمفة البحخية والداحمية والرحخاوية
والجبمية والغابية وغيخىا مغ مػاضع البيئة ،وذلظ عغ شخيق وسائل اإلعالـ السقخوءة
والسدسػعة والسخئية ،وكحلظ عقج الشجوات ،وإلقاء السحاضخات وإعجاد الجراسات واألبحاث
العمسية ذات الرمة بالبيئة ،2حيث تدتيجؼ الجسعيات البيئية الجفاع عغ البيئة مغ خالؿ
حسالت التحديذ والتثقيف ،ونذخ السعارؼ والسفاىيع البيئية وتشسية اإلتجاىات والسيارات
والقجرات لجػ األفخاد لفيع العالقات التي تخبصيع ببيئتيع ،وإحجاث تغييخات في سمػكياتيع،
وتذجيعيع عمى العسل التصػعي ،وإشخاكيع في تبشي الق اخرات العامة السختبصة بالبيئة ومخاقبة
تشفيحىا.

3

يسكغ القػؿ أف الجسعيات البيئية تسارس مياـ عجة في مجاؿ التحديذ واإلعالـ البيئي
تيجؼ مغ خالليا إلى تحديذ السػاشغ باألخصار التي تيجده في أمشو وصحتو ومالو مغ

 -1وناس يحيى ،اآلليات القانهنية لحساية البيئة في الجزائر ،مخجع سابق ،ص ص .142-141
 -2أحسج لكحل ،مرجع سابق ،ص .161
 -3عراـ الحشاوؼ ،قزايا البيئة والتشسية في مرر :األوضاع الراىشة وسيشاريهىات مدتقبلية حتى عام  ،2222دار
الذخوؽ ،القاىخة ،مرخ ،ط  ،2001 ،01ص.96
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جية ،وتحديذ أصحاب القخار حػؿ أىسية اإلجخاءات الػقائية الػاجب إتخاذىا لحساية البيئة
مغ جية أخخػ.
الفرع الثالث
اللجــــهء إلى القزــاء
مكغ القانػف جسعيات الجفاع عغ البيئة في إشار تحقيق أىجافيا المجػء إلى القزاء،
حيث نرت السادة  17مغ القانػف  06-12الستعمق بالجسعيات عمى أنو نتيجة إلكتداب
الجسعية لمذخرية السعشػية يسكشيا التقاضي والقياـ بكل اإلجخاءات أماـ الجيات القزائية
السخترة ،بدبب وقائع ليا عالقة بيجؼ الجسعية ألحقت ضخ ار بسرالح الجسعية أو
السرالح الفخدية أو الجساعية ألعزائيا.
فالجسعيات البيئية تستمظ حق المجػء إلى القزاء ضج أؼ إعتجاء يسذ عشاصخ البيئة،
ويعتبخ ىحا الحق أحج الزسانات األساسية لتفعيل الخقابة اإلجتساعية لحسل اإلدارة عمى
إحتخاـ القػاعج البيئية خاصة عشجما ال تتسكغ الجسعيات الخاصة بالبيئة مغ تحقيق أىجافيا
بالصخيقة الػقائية عغ شخيق السذاركة 1،وبالتالي فقج خػؿ ليا القانػف حق رفع الجعػػ
القزائية عشج السداس بالبيئة أو التأسيذ كصخؼ مجني لمسصالبة بإصالح الزخر البيئي.
أوال -تحريك دعهى السداس بالبيئة :تستمظ جسعيات حساية البيئة صالحية التقاضي
بإعتبارىا تتستع بالذخرية السعشػية ،وبشاء عمى ذلظ مكشيا القانػف مغ إمكانية رفع دعػػ
أماـ الجيات القزائية السخترة عغ كل مداس بالبيئة ،وتسارس الجسعية البيئية ىحا الحق
حتى في الحاالت التي ال تعشي األشخاص السشتدبيغ ليا بانتطاـ ،2وىحا ما يتخؾ الدمصة

 -1يحيى وناس ،اآلليات القانهنية لحساية البيئة في الجزائر ،مخجع سابق ،ص.144
 -2السادة  36مغ القانػف رقع  ،10-03الدابق.
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كاممة لمجسعيات في تحخيظ دعػػ قزائية إف حرل مداس بالبيئة ،فيعتبخ تحخيظ الجعػػ
مغ قبل الجسعيات بسثابة رقابة إجتساعية عشج حرػؿ أؼ ضخر بالبيئة.

1

ثانيا -التأسيس كطرف مدني :مكغ قانػف حساية البيئة الجسعيات البيئية مغ تحخيظ دعػػ
قزائية عشج السداس بالبيئة ،والتأسذ كصخؼ مجني في حالة وقػع ضخر بيئي ،حيث يسكغ
ليحه الجسعيات مسارسة الحقػؽ السعتخؼ بيا لمصخؼ السجني بخرػص الػقائع التي تمحق
ضخ ار مباش اخ أو غيخ مباشخ بالسرالح الجساعية التي تيجؼ إلى الجفاع عشيا ،وتذكل ىحه
الػقائع مخالفة لألحكاـ التذخيعية الستعمقة بحساية البيئة ،وتحديغ اإلشار السعيذي وحساية
الساء واليػاء والجػ واألرض وباشغ األرض والفزاءات الصبيعية والعسخاف ومكافحة
التمػث.

2

وعشجما يتعخض أشخاص شبيعيػف ألضخار فخدية تدبب فييا فعل الذخز نفدو،
وتعػد إلى مرجر مذتخؾ في السياديغ السحكػرة في السادة  37أعاله ،فإنو يسكغ كل جسعية
معتسجة بسقتزى السادة  35أعاله ،وإذا ما فػضيا عمى األقل شخراف ( )2شبيعياف
معشياف ،أف تخفع باسسيسا دعػػ التعػيس أماـ أية جية قزائية ،يجب أف يكػف التفػيس
الحؼ يسشحو كل شخز معشي كتابيا ،يسكغ الجسعية التي تخفع قزائية عسال بالفقختيغ
الدابقتيغ مسارسة الحقػؽ السعتخؼ بيا لمصخؼ السجني أماـ أية جية قزائية جدائية.

3

ورغع التػسع في قبػؿ تأسيذ الجسعيات البيئية لمجفاع عغ السرالح الجساعية ،أو حتى
مرالح األشخاص غيخ السشتدبيغ ليا بإنتطاـ أو بالتفػيس مغ شخريغ ،إال أف الشداع
الجسعػؼ لع يددىخ وال تعجو القزايا السشذػرة والستجاولة مغ قبل الباحثيغ أف تعج عمى
األصابع ،ويخجع ذلظ إلى حجاثة التذخيع الحؼ تشاوؿ ألوؿ مخة وبػضػح حق الجسعيات
- Ahmed Reddaf, Politique et droit de l’environnement en Algérie, op cit, p 294.

1

 -2السادة  37مغ القانػف رقع  ،10-03الدابق.
 -3السادة  38مغ القانػف رقع  ،10-03الدابق.
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البيئية في التقاضي مغ خالؿ قانػف حساية البيئة ،وعجـ تعػد الجسعيات المجػء إلى
القزاء.

1

كسا أف ىشاؾ نرػص خاصة في القػانيغ ذات الرمة بالبيئة نرت عمى حق
الجسعيات البيئية في المجػء إلى القزاء وتأسديا كصخؼ مجني ،حيث نز القانػف الستعمق
بحساية التخاث عمى أنو يسكغ لكل جسعية تأسدت قانػنا ويكػف قانػنيا األساسي يحتػؼ عمى
نرػص تدعى إلى حساية السستمكات الثقافية أف تشرب نفديا خرسا مجعيا بالحق السجني
فيسا يخز مخالفات أحكاـ قانػف حساية التخاث الثقافي،2
وفي مجاؿ التعسيخ يسكغ لكل جسعية تذكمت برفة قانػنية تشػؼ بسػجب قانػنيا
األساسي أف تعسل مغ أجل تييئة إشار الحياة و حساية السحيط أف تصالب بالحقػؽ السعتخؼ
بيا كصخؼ مجني فيسا يتعمق بالسخالفات ألحكاـ التذخيع الخاص بالتييئة والتعسيخ.

3

فالجسعيات الشاشصة في السجاؿ البيئي تقػـ بػضائف عجيجة ،سػاء في ميجاف
اإل ستذارات ،أو ميجاف التحديذ واإلعالـ البيئي ،ووصػال إلى دورىا في السثػؿ أماـ
السحاكع سػاء لتحخيظ دعػػ عسػمية أو تأسديا كصخؼ مجني ،وغيخىا مغ الػضائف ،فيي
تيجؼ في مجسميا إلى حساية البيئة والسحافطة عمييا.

 -1يحيى وناس ،اآلليات القانهنية لحساية البيئة في الجزائر ،مخجع سابق ،ص .145
 -2السادة  91مغ القانػف رقع  ،04-98الدابق.
 -3السادة  74مغ القانػف رقع  29-90السعجؿ والستسع ،الدابق.
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السطلب الثالث
عهائق مسارسة الجسعيات البيئية لرالحياتيا في السجال البيئي

بعج دراسة مختمف الجػانب القانػنية السبيشة لكيفية تجخل الجسعيات البيئة في حساية
البيئة ،وجب التصخؽ لسعخفة مجػ قجرة ىحه الجسعيات عمى أداء الجور السشػط بيا عمى أرض
الػاقع ،حيث يالحع أف ىشاؾ ضعف في فعالية جسعيات حساية البيئة في تجديج الذخاكة
البيئية وتحقيق الجور الحؼ سصخه القانػف ،ذلظ أف الجسعيات البيئية قج تأثخت بسا تأثخت بو
غيخىا مغ الجسعيات األخخػ في غياب إشار قانػني يزبط نذاشيا بػجو عاـ مسا أدػ
لزعف السذاركة الجسعػية ،رغع وجػد العجيج مغ الشرػص القانػنية السشطسة ليا ،إال أف
التصبيق الفعمي يذػبو العجد ،وسيتع تػضيح أىع األسباب التي أدت بالجسعيات إلى عجـ
أداء الجور السشػط بيا في الجانب البيئي.
حيث تتعجد وتتشػع األسباب التي أدت إلى ضعف الحخكة الجسعػية البيئية في أداء
مياميا ،فزعف التأشيخ القانػني والكفاءة والتشديق بيغ الجسعيات البيئية يعتبخ أوؿ
األسباب التي أدت إلى فذميا (الفرع األول) ،كسا أف الشطاـ التسػيمي لمجسعيات البيئية يعتبخ
عائقا ىػ اآلخخ (الفرع الثاني) ،وغياب الػعي لجػ األفخاد ىػ اآلخخ أدػ إلى عجـ أداء ىحه
الجسعيات لمجور السشػط بيا (الفرع الثالث).
الفرع األول
ضعف التأطير القانهني والكفاءة والتشديق بين الجسعيات البيئية
األصل أف الجسعيات ميسا كاف ىجفيا يحكسيا نطاـ قانػني واحج وىػ القانػف السشطع
لمجسعيات  ،06-12وىحا ما جعل الجسعيات البيئية تصبق عمييا نفذ األحكاـ الخاصة
بالجسعيات عامة ،فشط اخ لصبيعة عسميا وأىجافيا كاف البج مغ إصجار أحكاـ خاصة تشطع
الجسعيات البيئية وتبخز دورىا وشخؽ تسػيميا ،ومغ جية أخخػ لع يرجر مخسػـ تشفيحؼ
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يشطع شخيقة عسل الجسعيات ،رغع أف قانػف البيئة الدابق  03-83نز في السادة  16مشو
عمى إمكانية إنذاء جسعيات لمسداىسة في حساية البيئة ،وتحجد كيفيات إنذائيا وسيخىا
وتشطيسيا بسػجب مخسػـ ،إال أف ىحا السخسػـ لع يرجر وبقيت الجسعيات البيئية تابعة في
أحكاميا ونطاميا إلى الشطاـ القانػني العاـ لمجسعيات ،كسا أف قانػف البيئة الججيج وضع
أحكاما تخز الجسعيات البيئية ،إال أنو لع يفرل في كيفية عسل ىحه الجسعيات ولع يشز
عمى صجور أؼ تشطيع يذخح ذلظ ،فتبقى الجسعيات البيئية تابعة في تأسيديا وعسميا لمقانػف
العاـ السشطع لمجسعيات .06-12
كسا تعاني أغمب الجسعيات البيئية مغ ضعف في التشطيع والكفاءة السدتػجبة في
أعزائيا ،أؼ عجـ وجػد أشخاص مؤىميغ ومتخرريغ لمشطخ في السػاضيع البيئية،
كالجراسات التي تقتزي الس ذاركة في تقييع مذاريع دراسة التأثيخ أو التحقيق العسػمي الحؼ
يدبق إنذاء السشذات الخصخة التي تيجد البيئة 1،إذ البج مغ وجػد كفاءات وأشخاص
أصحاب كفاءة لتدييخ الجسعيات البيئية،
أيزا غياب التشديق بيغ مختمف الجسعيات الشاشصة في مجاؿ حساية البيئة ساىع في
نقز فعاليتيا ،إذ يقتزي التجخل لحساية مختمف العشاصخ البيئية التشديق بيغ الجسعيات
خاصة في السجاالت السذتخكة بيشيا فتتجاخل إختراصات الجسعيات البيئية السكمفة بحساية
الغابات مع تمظ السخترة بالشباتات أو الريج أو الترحخ ،...كسا أف التشديق يجب أال
يتػقف عشج حجود الجسعيات البيئية السختمفة فقط بل يجب الدعي إلى شخاكة حقيقية مع
جسعيات أخخػ تدانجىا في حساية البيئة ،وىحا اليجؼ ال يتحقق إال بتزافخ جيػد الجسيع
ميسا كانت شبيعة الجسعية.

2

 -1دنيا زاد ثابت ،مرجع سابق ،ص .71
 -2السرجع نفدو.
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الفرع الثاني
ضعف الشظام التسهيلي للجسعيات

تتكػف مػارد الجسعيات عسػما -بسا فييا الجسعيات الخاصة بحساية البيئة -مغ
إ شتخاكات أعزائيا ،والسجاخيل السختبصة بشذاشاتيا الجسعػية ،وكحا اليبات الشقجية والعيشية
والػصايا ،ومجاخيل جسع التبخعات ،واإلعانات السقجمة مغ شخؼ الجولة أو الػالية أو
البمجية.

1

واإل عتساد عمى ىحه السرادر قج يؤدؼ إلى زواؿ الجسعيات في حالة عجـ وجػد ىبات
وتبخعات ،كسا أف إشتخاكات األعزاء ضئيمة ،وبالشدبة لإلعانات السسشػحة مغ قبل الجولة أو
الػالية أو البمجية ،فالجسعيات برفة عامة وجسعيات حساية البيئة برفة خاصة تجج الجعع
مغ خالؿ اإلعانات ا لسقجمة مغ قبل الجولة والجساعات اإلقميسية ،ويتسثل الجعع الحؼ يخز
الجسعيات البيئية مغ خالؿ الجعع الحؼ تقجمو و ازرة تييئة اإلقميع والبيئة.2
وبالتالي فالتسػيل السالي يمعب دو ار رائجا وأساسيا في دعع دور الجسعيات كأحج
أشخاص السجتسع السجني في حساية البيئة ،حيث كمسا كاف ىشاؾ دعع مالي قػؼ تدتصيع
الجسعية تحقيق أىجافيا التي أنذأت ألجميا ،أما إف كانت مجاخمييا محجودة فحلظ سيؤثخ عمى
نذاشيا ويحجىا مغ القياـ بشذاشاتيا.

 -1السادة  29مغ القانػف رقع  ،06-12الدابق.
 -2وناس يحيى ،اآلليات القانهنية لحساية البيئة في الجزائر  ،مخجع سابق ،ص.148
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الفرع الثالث
ضعف السذاركة الجسعهية في الجزائر لغياب الهعي البيئي
إجساال يالحع نقز الجسعيات سػاء السحمية أو الػششية التي تشذط في شتى السياديغ،
ناىيظ عغ السجاؿ البيئي ،ويخجع الدبب األساسي لعدوؼ األفخاد عغ اإلنخخاط في
الجسعيات البيئية ىػ ضعف رغبة األفخاد في العسل التصػعي ،نتيجة لشقز الػعي
اإلجتساعي بزخورة تجديج السجتسع السجني مسثال في أفخادىا بسذاركة حقيقية مع الييئات
العامة مغ أجل تحقيق الذخاكة في وضع اإلستخاتيجية الػششية لحساية البيئة.

1

السبحـــث الثـــــانـــي
دور اإلعــــــــــــــالم البيئــــــي في حسايــــــة البيئــــــة
يختبط اإلقخار واإلعتخاؼ بحق اإلنداف في بيئة سميسة وصحية ،إرتباشا وثيقا بسجسػعة مغ
الحقػؽ السكسمة ،بإعتبارىا ضسانات وأدوات ضخورية لػضعو مػضع التصبيق ،ومشيا الحق في
الحرػؿ عمى السعمػمات ذات الرمة بقزايا البيئة ،وىػ ما تع تكخيدو في العجيج مغ السػاثيق
الجولية التي إنزست إلييا الجدائخ.
إذ نز السؤتسخ الجولي لمبيئة البذخية الحؼ إنعقج في استػكيػلع عاـ  1972عمى الحق
في اإلعالـ البيئي مغ خالؿ تصػيخ التعميع البيئي لألجياؿ الذابة والكبار وتشػيخ الخأؼ العاـ
وتحديذ األفخاد والجساعات بسدؤولياتيـ فيسا يتعمق بحساية و تخقية البيئة ضسغ السادة 97
مشو ،بسعشى حق كل إنداف بسعخفة األنباء والسعمػمات ذات الرمة بالبيئة ،كسا أكج أيزا
مؤتسخ ريػ دؼ جانيخو عاـ 1992عمى ىحا السبجأ إذ نرت السادة  91مشو عمى انو" تعالج
قزايا البيئة عمى أفزل وجو بسذاركة جسيع السػاششيغ السعشييغ عمى السدتػػ السشاسب،
وتػفخ لكل فخد فخصة مشاسبة عمى الرعيج الػششي لمػصػؿ إلى ما في حػزة الدمصات
العامة مغ معمػمات متعمقة بالبيئة ،بسا في ذلظ السعمػمات الستعمقة بالسػاد واألنذصة الخصيخة
 -1دنيا زاد ثابت ،مرجع سابق ،ص ص .70-69
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في السجتسع ،كسا تتاح لكل فخد فخصة في عسميات صشع القخار ،وتقػـ الجوؿ بتيديخ وتذجيع
تػعية الجسيػر ومذاركتو عغ شخيق إتاحة السعمػمات عمى نصاؽ واسع" .
فيعج اإلعالـ برفة عامة واإلعالـ البيئي برفة خاصة نتيجة مشصقية وحتسية لسبجأ الذفافية
اإلدارية يزع عمى عاتق اإلدارة مدؤولية عمى أف تعسل عمى تعخيف السػاششيغ بحقػقيع
وإلتداماتيع بإعتباره ميسة اإلدارة األولى لمكذف عغ أعساليا وأنذصتيا بػاسصة ما يعخؼ بشذخ
السعمػمات الستصمبة ألداء الجياز اإلدارؼ وتبميغيا لمسػاششيغ ،وسيتع التصخؽ إليو مغ خالؿ:
السطلب األول :مفيهم اإلعالم البيئي.
السطلب الثاني :الحــدود القانهنيــــة لإلعالم البيئي.
السطلب األول
مفيهم اإلعـــالم البيئي
يعتبخ اإلعالـ البيئي آلية مغ آليات التغمب والتخفيف مغ حجة السذكالت البيئية ،فيػ
مغ أىع السقػمات في الحفاظ عمى البيئة عغ شخيق نذخ الػعي البيئي ،وإكتداب السعخفة
ونقميا لمسػاششيغ ودعػتيع لمتخمي عغ الدمػكيات الزارة بالبيئة واإلعتساد عمى أساليب
صجيقة لمبيئة.
واإلعالـ البيئي تخرز ججيج بجأ بالطيػر بعج مؤتسخ البيئة العالسي الحؼ إنعقج في
استكيػلع عاـ  ،1972وبجأت دوؿ العالع بتبشي ىحا السفيػـ تجريجيا ،ليتػالى التكخيذ
القانػني ليحا السبجأ عبخ الشرػص الجولية الستعمقة بالبيئة وفي أغمب التذخيعات الجاخمية
لمجوؿ ذلظ ألف الحرػؿ عمى السعمػمة البيئية ركيدة أساسية لمتستع ببيئة سميسة وصحية
فإعالـ أفخاد السجتسع بػضعية السحيط البيئي الحيغ يعيذػف فيو وشبيعة خرػصيتو
وتػعيتيع باألضخار التي تدببيا السذاكل البيئية يعسل عمى تخجسة الحقائق السػجػدة عمى
أرض الػاقع ،ونقميا إلى أفخاد السجتسع بذكل يداعجىع عمى فيع السذكمة البيئية وتػعيتيع
بأخصار ىحه السذاكل عمى البيئة واإلنداف ،ومجىع بالحمػؿ الالزمة لتجشب ىحه السذاكل،
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فتفاقع السذاكل البيئية وتحػليا مغ نصاؽ ضيق إلى نصاؽ واسع ،أدػ إلى بخوز دور اإلعالـ
البيئي في مجاؿ السداىسة عمى الحفاظ عمى البيئة بذكل جمي وواضح.
مغ ىحا السشصمق سيتع التصخؽ إلى مفيػـ اإلعالـ البيئي إنصالقا مغ تحجيج مفيػـ
اإلعالـ بذكل عاـ وصػال إلى بياف مفيػـ اإلعالـ البيئي (الفرع األول) ،كسا ستذتسل ىحه
الجراسة التكخيذ القانػني لمحق في اإلعالـ البيئي ضسغ القػانيغ السختمفة (الفرع الثاني).
الفرع األول
تعريف اإلعــــالم البيئي
يعتبخ اإلعالـ البيئي أحج أبخز أدوات التػعية البيئية ونذخ اإلدراؾ الدميع لمقزايا
البيئية السعاصخة وتدييخ فيع وإدراؾ الستمقي ليا ،فيػ أىع أدوات التغييخ الػاعي السػجو نحػ
بمػغ مجتسع متػازف قادر عمى التفاعل مع بيئتو بذكل ايجابي مغ خالؿ تشسية ميارات عامة
الشاس وتشسية شعػرىع بالسدؤولية حياؿ بيئتيع ،مسا يكػف سببا في تغييخ حقيقي في سمػكيع
تجاه البيئة مغ خالؿ وعي عمسي وإرادة حخة لتحقيق انزباط ذاتي لألفخاد.
أوال -تعريف اإلعالم :اإلعالـ برفة عامة يتسثل في كافة أوجو الشذاط اإلترالية التي
تدتيجؼ تدويج الجسيػر بكافة الحقائق واألخبار الرحيحة ،والسعمػمات الدميسة عغ القزايا
والسػضػعات والسذكالت ومجخيات األمػر بصخيقة مػضػعية بجوف تحخيف ،بسا يؤدؼ إلى
خمق أكبخ درجة مسكشة مغ السعخفة والػعي واإلدراؾ واإلحاشة الذاممة لجػ فئات جسيػر
الستمقيغ لمسادة اإلعالمية ،وبكافة الحقائق والسعمػمات السػضػعية الرحيحة عغ القزايا
والػقائع والسػضػعات والسذكالت السثارة والسصخوحة.

1

ثانيا -تعريف اإلعالم البيئي :اإلعالـ البيئي ىػ اإلعالـ الحؼ يدعى إلى تحقيق أغخاض
حساية البيئة مغ خالؿ خصة إعالمية مػضػعة عمى أسذ عمسية سميسة تدتخجـ فييا كافة
 -1حديغ عبج السجيج أحسج رشػاف ،العالقات العامة واإلعالم من مشظهر علم اإلجتساع ،السكتب الجامعي الحجيث
اإلسكشجرية ،مرخ ،1993 ،ص .246
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وسائل اإلعالـ ،وتخاشب مجسػعة بعيشيا مغ الشاس أو عجة مجسػعات مدتيجفة ،ويتع أثشاء
ىحه الخصة وبعجىا تقييع أداء ىحه الػسائل ومجػ تحقيقيا لألىجاؼ البيئية.

1

يسكغ القػؿ أف اإلعالـ البيئي ىػ عسمية إنذاء ونذخ الحقائق العمسية الستعمقة بالبيئة
مغ خالؿ كافة شخؽ ووسائل اإلعالـ الستاحة بيجؼ إيجاد درجة مغ الػعي البيئي وصػال
إلى التشسية السدتجيسة ،فحق الحرػؿ عمى السعمػمة البيئية ىػ مجسػعة البيانات التي
تحػزىا الييئات العامة والستعمقة بكل األمػر والقزايا التي تخز البيئة ،كػضعية السػارد
البيئية السختمفة وشبيعة العػامل السؤثخة عمييا ومختمف الدياسات واآلراء الستعمقة بالبيئة،
باإلضافة إلى البيانات الستعمقة باألوضاع العامة لمدكاف وأمشيع وسالمتيع مغ األخصار
السػجػدة ضسغ اإلشار البيئي الحؼ يعيذػف فيو.

2

فحق السػاشغ في إعالمو عغ حالة البيئة يجور أساسا حػؿ الحرػؿ عمى السعمػمة البيئية،
سػاء بسبادرة مغ الجيات السخترة ولػ برفة مشفخدة وىػ ما يعخؼ باإلعالـ البيئي ،أو بدعي
مغ السػاشغ لمػصػؿ أو الػلػج إلى السعمػمة البيئة في يدخ وسيػلة ،وىػ ما يصمق عميو
باإلشالع البيئي ،وفي كال الحالتيغ فإف األمخ يختبط بالسعمػمة البيئية ،فاإلشالع البيئي مختبط
بحق السػاشغ في الػصػؿ أو الػلػج إلى السعمػمات البيئية التي تحػزىا الدمصات العامة
واإلشالع عمييا ،واإلفادة مشيا بسا يسكشو مغ مباشخة حقو في البيئة وفي حسايتيا ،وفي المجػء
إلى القزاء لمجفاع عغ ىحا الحق 3،مغ ىحا السشصمق يبخز حق السػاششيغ في الحرػؿ عمى
معمػمات تتعمق بحالة البيئة والتجابيخ ،واإلجخاءات السػجية لزساف حسايتيا وتشطيسيا.

4

 -1أحسج ممحة ،الرىانات البيئية في الجزائر ،مصبعة الشجاح ،الجدائخ ، 2000،ص .135
 -2كخيع بخكات" ،حق الحرهل على السعلهمة البيئية وسيلة أساسية لسداىسة الفرد في حساية البيئة" ،السجمة األكاديسية
لمبحث القانػني ،جامعة عبج الخحساف ميخة ،بجاية ،عجد  ،1199 ،19ص .21
 -3كساؿ معيفي" ،الحق في اإلعالم واإلطالع البيئي في التذريع الجزائري" ،مجمة العمػـ اإلجتساعية واإلندانية ،جامعة
العخبي التبدي ،تبدة ،العجد  ،91جػاف  ،1111ص ص .32-31
4

- Malingrey Philippe, Introduction au droit de L’environnement, la voiser ,4éme édit.,
Paris, France, 2008, p 08.
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وييجؼ اإلعالـ البيئي عسػما إلى تػعية ضسيخ السجتسع بأجيالو الستعاقبة بزخورة
الحفاظ عمى البيئة ،وإقامة التػازف بيغ البيئة والتشسية لمػصػؿ إلى نيج صحيح في التشسية
الستكاممة السدتجامة التي تزع في حدابيا حاجات الجسيػر.1
وبالتالي فالحق في اإلعالـ البيئي يعتبخ حقا أساسيا لمسذاركة في صشاعة الق اخرات
الستعمقة بالبيئة ،فعسمية صشاعة القخار البيئي تذتخط في مغ يذارؾ فييا قج ار كافيا مغ
السعمػمات مغ مرادرىا ،ويقابل ىحا الحق واجب الجيات التي تحتفع بيحه السعمػمات
إتاحتيا وفق شمب السيتسيغ عغ شخيق آليات تتيح فخصة لإلشالع عمييا وتحميميا بيجؼ
اإلستفادة مشيا ،وتذسل السعمػمات البيئية ما تعمق بالػاقع البيئي القائع والستػقع.
الفرع الثاني
التكريس القانهني للحق في اإلعالم البيئي
أقخت الشرػص القانػنية السختمفة الحق في الحرػؿ عمى السعمػمة البيئية كخكيدة
أساسية لتسكيغ األفخاد والجساعات مغ إعساؿ حقيا ومصالبيا األساسية في التستع ببيئة
صحية وسميسة ،فاإل شالع والسعخفة بسختمف السعمػمات والسعصيات الستعمقة بالسحيط البيئي،
بإعتبارىا القا عجة أو األساس العسمي لزساف مذاركتيع الفعمية ضسغ مدارات وآليات التدييخ
البيئي ،2ففي الجستػر الجدائخؼ لع تتع اإلشارة لحق السػاشغ في اإلعالـ واإلشالع برفة عامة
في جسيع تعجيالت الجستػر الجدائخؼ ،إال أف جاء تعجيل سشة  1194أضاؼ مادة ججيجة
نرت عمى أف الحرػؿ عمى السعمػمات والػثائق واإلحرائيات ونقمو مزسػناف لمسػاشغ ،وال
يسكغ أف تسذ مسارسة ىحا الحق بحياة الغيخ الخاصة وبحقػقيع وبالسرالح السذخوعة

 -1دمحم خميل الخفاعي" ،اإلعالم البيئي-الذؤون البيئية في الرحافة الدهرية-دراسة تحليلية لرحف (البعث ،الثهرة،
تذرين)خالل الشرف األول من عام  ،"2002مجمة جامعة دمذق ،السجمج  ،15العجد  ،1199 ،11ص .595
 -2كخيع بخكات ،مداىسة السجتسع السدني في حساية البيئة ،مخجع سابق ،ص .915
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لمسؤسدات وبسقتزيات األمغ الػششي 1،وقج أحالت السادة كيفيات تصبيق ىحا الحق عغ
شخيق القانػف.
وبالخجػع إلى الشرػص القانػنية والتشطيسية السختمفة يالحع أف العجيج مشيا تزسغ
حق السػاشغ في اإلعالـ البيئي ،ومغ أىسيا قانػف الجساعات اإلقميسية ،قانػف حساية البيئة
في إشار التشسية السدتجامة  ،91-11وكحلظ السخسػـ رقع  919-66السشطع لمعالقات بيغ
اإلدارة والسػاشغ ،أيزا قانػف السياه نز عمى ىحا الحق ضسغ نرػصو.
أوال -اإلعالم البيئي في السرسهم رقم  2:131-22يعج السخسػـ  919-66السشطع لمعالقة
بيغ اإلدارة وأوؿ مغ كخس القػاعج الخاصة بالحق في اإلشالع واإلعالـ ،في محاولة لبعث
جدػر الثقة بيغ اإلدارة والسػاشغ ،والتي تجىػرت بدبب السسارسات البيخوقخاشية وحالة
اإلنغالؽ السفخوضة لسجة شػيمة ،وىػ ما إعتبخه الفقو تأسيدا لسخحمة ججيجة في العالقة بيغ
اإلدارة والسػاشغ ،تخػؿ لألشخاص حق االشالع العاـ عمى كل الػثائق اإلدارية ،إذ ألدـ
اإلدارة بإشالع السػاششيغ عمى التشطيسات والتجابيخ التي تدصخىا ،وبإستعساؿ وتصػيخ أؼ
سشج مشاسب لمشذخ والعمع ،وأف تشذخ بإنتطاـ التعميسات والسشاشيخ والسحكخات واآلراء التي تيع
عالقتيا مع السػاششيغ إال إذا وردت أحكاـ مخالفة 3،وقج خرز ىحا السخسػـ القدع األوؿ
مغ الباب األوؿ إلعالـ السػاششيغ ،إذ نرت السادة  16مشو عمى أنو يتعيغ عمى اإلدارة أف
تصمع السػاششيغ عمى التشطيسات والتجابيخ التي تدصخىا ،ويشبغي في ىحا اإلشار أف تدتعسل
وتصػر أؼ سشج مشاسب لمشذخ واإلعالـ،
 -1السادة  51مغ القانػف رقع  01-16السؤرخ في  06مارس  ،2016الستزسغ التعجيل الجستػرؼ لدشة  ،2016ج ر
عجد  14الرادرة في  07مارس .2016
 -2السخسػـ رقع  131-88السشطع لمعالقات بيغ اإلدارة والسػاشغ ،الدابق.
 -3مػنية بغ بػعبج هللا ،وردة بغ بػعبج هللا" ،تقييم اآلليات القانهنية لحساية البيئة في التذريع الجزائري" ،مجمة شخيق
العمػـ التخبػية واإلجتساعية ،أعساؿ السؤتسخ العمسي الجولي الثاني لمعمػـ اإلجتساعية والتخبػية ،تخكيا ،السجمج الدادس ،العجد
 ،13أفخيل  ،1197ص ص .164-163
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إذ يتعيغ عمى اإلدارة أف تشذخ بإنتطاـ التعميسات والسشاشيخ والسحكخات واآلراء التي تيع
عالقاتيا بالسػاششيغ ،كسا يسكغ لمسػاششيغ اإلشالع عمى الػثائق والسعمػمات اإلدارية في
حجود ما يدسح بو القانػف ،أؼ بإستثشاء مجاؿ السعمػمات السحفػضة والسعمػمات التي يحسييا
الدخ السيشي ،ويتع ىحا اإلشالع عغ شخيق اإلستذارة السجانية في عيغ السكاف و /أو تدميع
ند

مشيا عمى نفقة الصالب بذخط أال يتدبب اإلستشداخ في إفداد الػثيقة أو يزخ

بالسحافطة عمييا ،كسا يسكشو اإلشالع عمى الػثائق اإلدارية السػدعة في دائخة السحفػضات.

1

ثانيا -اإلعالم البيئي في القانهن  :10-03إف الحق في اإلعالـ واإلشالع البيئي ىػ حجيث
الشذأة في التذخيع الجدائخؼ نتيجة لحجاثة اإلىتساـ بالبيئة ،ىحا اإلىتساـ الحؼ بجأ يتدايج تجريجيا
كشتيجة حتسية لتبشي مدار التشسية السدتجيسة ،والتأثخ بسا أقختو السرادر والسػاثيق الجولية
الستعمقة بالحق في اإلعالـ والسذاركة في السػاد البيئية.
وقج شكل القانػف  91-11الستعمق بحساية البيئة في إشار التشسية السدتجامة تػجيا
إيجابيا نحػ تكخيذ حق الحرػؿ عمى السعمػمة البيئية بإعتباره أحج السبادغ التي تقػـ عمييا
الحساية القانػنية لمبيئة في التذخيع الجدائخؼ ،إال أنو وبالخغع مغ إقخار حق الحرػؿ عمى
السعمػمة البيئية في الجدائخ ،إال أف ىحا القانػف ومقارنة بتذخيعات دوؿ أخخػ قج أغفل العجيج
مغ األحكاـ الستعمقة بحق اإلعالـ البيئي ،بالخغع أف مذخوعو التسييجؼ قج تزسغ العجيج
مشيا ،فقج ذىبت بعس الجوؿ إلى إق اخره بسػجب تذخيعات خاصة بو مثل قانػف الػصػؿ إلى
السعمػمات البيئية لجسيػرية التذيظ الرادر سشة  ،9776وقانػف الػصػؿ إلى السعمػمات
البيئية والبيئة وتقجيخات األثخ البيئي الرادر سشة  1111في بػلشجا.

2

 -1السادتيغ  09 ،08مغ السخسػـ رقع  ،131-88الدابق.
 -2كخيع بخكات" ،حق الحرهل على السعلهمة البيئية وسيلة أساسية لسداىسة الفرد في حساية البيئة" ،مخجع سابق،
ص ص .41-40
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فاإلعالـ البيئي لع يكخس إال برجور القانػف  ،91-11حيث يعتبخ مبجأ اإلعالـ
والسذاركة أحج السبادغ التي يتأسذ عمييا قانػف حساية البيئة في إشار التشسية السدتجامة،
حيث يكػف بسقتزاه لكل شخز الحق في أف يكػف عمى عمع بحالة البيئة 1،كسا تزسغ
الفرل األوؿ مغ الباب الثاني مػضػع اإلعالـ البيئي كأحج أدوات تدييخ البيئة ،إذ يشذأ
نطاـ شامل لإلعالـ البيئي ويتزسغ ما يأتي:

2

 شبكات جسع السعمػمة البيئية التابعة لمييئات أو األشخاص الخاضعيغ لمقانػف العاـ
أو القانػف الخاص.
 كيفيات تشطيع ىحه الذبكات وكحلظ شخوط جسع السعمػمات البيئية.
 إجخاءات وكيفيات معالجة وإثبات صحة السعصيات البيئية.
 قػاعج السعصيات حػؿ السعمػمات البيئية العامة ،العمسية والتقشية واإلحرائية والسالية
واإلقترادية الستزسشة لمسعمػمات البيئية الرحيحة.
 كل عشاصخ السعمػمات حػؿ مختمف الجػانب البيئية عمى الرعيجيغ الػششي والجولي.
 إجخاءات التكفل بصمبات لمحرػؿ عمى السعمػمات.
ولكغ السالحع أف ىحه السادة لع تحجد الجية السخترة لمقياـ بيحه السيسة وتست اإلحالة
إلى التشطيع الحؼ لع يرجر ليػمشا ىجا.
كسا نز السذخع عمى الحق العاـ والخاص في اإلعالـ البيئي ،إذ يتسثل الحق العاـ في
حق كل شخز شبيعي أو معشػؼ يصمب مغ الييئات السعشية معمػمات متعمقة بحالة البيئة،
الحق في الحرػؿ عمييا ،حيث يسكغ أف تتعمق ىحه السعمػمات بكل السعصيات الستػفخة في
 -1السادة  11مغ القانػف رقع  ،91-11الدابق.
 -2السادة  14مغ القانػف رقع  ،91-11الدابق.
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شكل مختبط بحالة البيئة والتشطيسات والتجابيخ واإلجخاءات السػجية لزساف حساية البيئة
وتشطيسيا 1،وبالتالي فالسذخع جعل اإلعالـ البيئي حقا عاما لألشخاص يسكشيع مغ خاللو
شمب السعمػمات البيئية.
أما الحق الخاص فبسقتزاه يتعيغ عمى كل شخز شبيعي أو معشػؼ بحػزتو معمػمات
متعمقة بالعشاصخ البيئية التي يسكشيا التأثيخ برفة مباشخة أو غيخ مباشخة عمى الرحة
العسػمية ،تبميغ ىحه السعمػمات لمدمصات السحمية أو الدمصات السكمفة بالبيئة.

2

كسا يتستع السػاششػف بحق الحرػؿ عمى السعمػمات عغ األخصار التي يتعخضػف ليا
في بعس مشاشق اإلقميع ،وكحا تجابيخ الحساية التي تخريع ،ويصبق ىحا الحق عمى
األخصار التكشػلػجية واألخصار الصبيعية الستػقعة.

3

والسالحع أنو ورد تزييق لمحق في اإلعالـ حػؿ السخاشخ الكبخػ الصبيعية أو التكشػلػجية
عمى مدتػييغ ،يتسثل السدتػػ األوؿ في حرخ ىحا الحق عمى السػاششيغ فقط ،أؼ لألشخاص
الحيغ يحسمػف الجشدية الجدائخية ،وىػ عكذ ما نز عميو مذخوع ىحا القانػف في جسيع
الحاالت األخخػ التي أستخجـ فييا مرصمح األشخاص ،ويتسثل السدتػػ الثاني في تزييق ىحا
الحق وقرخه عمى السػاششيغ الحيغ يقصشػف السشاشق التي تتػاجج فييا مرادر السخاشخ الكبخػ
سػاء الصبيعية أو التكشػلػجية ،وبحلظ ال يجػز مثال لسػاشغ ال يقيع بسشصقة معخضة لسخاشخ
كبخػ لسشذأة ما أف يصالب بحقو في اإلعالـ عغ ىحه السخاشخ.

 -1السادة  15مغ القانػف رقع  ،91-11الدابق.
 -2السادة  16مغ القانػف رقع  ،91-11الدابق.
 -3السادة  ، 17مغ القانػف رقع  ،91-11الدابق.
 -4يحيى وناس ،اآلليات القانهنية لحساية البيئة ،مخجع سابق ،ص .941
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كسا يالحع أيزا أف قانػف حساية البيئة لع يتشاوؿ حاالت إمتشاع اإلدارة عغ تقجيع
السعمػمات البيئية كسا ورد في مدػدتو ،فبسػجب السادة  97مغ مذخوع قانػف البيئة الججيج
تستشع اإلدارة عغ اإلستجابة لصمبات األشخاص في اإلشالع عمى السعمػمات البيئية في الحاالت
التالية:
 إذا تعمق األمخ بصمب بيانات أو وثائق لع تكتسل بعج ،أؼ تكػف قيج التحزيخ.
 السخاسالت الجاخمية أؼ السخاسالت التي تتع بيغ السرالح اإلدارية فيسا بيشيا.
 عشجما يتع تحخيخ شمب االشالع بذكل عاـ.
 إذا كاف في نذخ بعس البيانات أو السعمػمات مداس وتيجيج بالشطاـ العاـ واألمغ
الػششي.

1

ثالثا -اإلعالم البيئي في قانهن الجساعات اإلقليسية :يتجدج اإلعالـ البيئي السحمي برػرة
جمية وواضحة مغ خالؿ قانػني البمجية والػالية ،وذلظ مغ خالؿ العجيج مغ الشقاط.
 -1قانهن البلدية :يتجدج اإلعالـ البيئي السحمي مغ خالؿ ما تع وضعو مغ أحكاـ
ضسغ قانػف البمجية  91-99مغ خالؿ الشقاط اآلتي ذكخىا.
أ-حق السهاطشين في االطالع على أعسال ومداوالت السجالس الذعبية البلدية :تذكل
البمجية اإلشار السؤسداتي لسسارسة الجيسقخاشية عمى السدتػػ السحمي والتدييخ الجػارؼ،
ويتخح السجمذ الذعبي البمجؼ كل التجابيخ إلعالـ السػاششيغ بذؤونيع وإستذاراتيع حػؿ
خيارات وأولػيات التييئة والتشسية اإلقترادية واإلجتساعية والثقافية ،ويسكغ إستعساؿ الػسائط
والػسائل اإلعالمية الستاحة 2،ومغ أجل تجديج صػر الجيسقخاشية البج مغ مذاركة
السػاششيغ في تدييخ شؤونيع ،مغ أجل ذلظ يمرق مذخوع ججوؿ أعساؿ اإلجتساعات
الخاصة بالسجمذ الذعبي البمجؼ عشج مجخل قاعة السجاوالت وفي األماكغ السخررة
 -1يحيى وناس ،اآلليات القانهنية لحساية البيئة ،مخجع سابق  ،ص .168
 -2السادة  11مغ القانػف رقع  ،10-11الدابق.
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إلعالـ الجسيػر ،حتى يتسكغ السػاششيغ مغ معخفة األعساؿ التي ستشاقر ويذاركػف في
تدييخ شؤونيع.

1

أيزا في إشار مذاركة السػاششيغ في تدييخ شؤوف البمجية يسكغ لكل شخز مغ
اإلشالع عمى مدتخخجات مجاوالت السجمذ الذعبي البمجؼ وكحا الق اخرات البمجية ،ويسكغ كل
شخز ذؼ مرمحة الحرػؿ عمى ندخة مشيا كاممة أو جدئية عمى نفقتو 2،وفي إشار
تصبيق ىحه السادة صجر السخسػـ التشفيحؼ رقع  971-94السحجد لكيفيات اإلشالع عمى
مدتخخجات مجاوالت السجمذ الذعبي البمجؼ و الق اخرات البمجية ،إذ ييجؼ ىحا السخسػـ إلى
تح ػػجي ػػج كػ ػيػ ػفػ ػي ػػات اإل شػالع ع ػػمى مػ ػدػ ػتػ ػخ ػػخج ػػات م ػػجاوالت السجمذ ال ػذػعػػبي الػب ػمػجؼ
وق ػ اخرات الػبػمػػجيػة الػػتي تػجعى في صمب الشز "الق اخرات البمجية".

3

حيث يتخح السجمذ الذعبي البمجؼ كل التجابيخ الػ ػ اخمػ ػي ػػة إلى ت ػ ػدػ ػي ػػيل إعػالـ السػاششيغ
حػ ػػػؿ تػ ػدػ ػيػ ػي ػػخ الذؤوف السحمية ،وفي ىحا اإلشػار يجب عػمى السجمذ الذػعبي الػبمجؼ
إ س ػتػع ػسػاؿ وت ػصػػيػػخ كل الػجعػػائع الػػخقػس ػيػة السالئسة ق ػرػج ضساف نذخ وتبميغ الق اخرات
البمجية 4،وتػ ػ ػدػ ػ ػتػ ػ ػث ػ ػػشى مػغ اإلشالع عػ ػ ػمػى الػ ػ ػق ػ ػ اخرات البمجية والػثائق الستعمقة بالحاالت
التأديبية ،والسدائل السختبصة بالحفاظ عمى الشطاـ العاـ ،الق اخرات البمجية ذات الصابع الفخدؼ،
وكحا سيخ اإلجخاءات القزائية.

5

 -1السادة  11مغ القانػف رقع  ،91-11الدابق.
 -2السادة  14مغ القانػف رقع  ،10-11الدابق.
 -3السادة  01مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  190-16السؤرخ في  30جػاف  2016الستعمق بتحجيج كيفيات اإلشالع عمى
مدتخخجات مجاوالت السجمذ الذعبية البمجؼ و الق اخرات البمجية ،ج ر عجد  41صادرة في  12جػيمية .2016
 -4السادة  02مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  ،190-16الدابق.
 -5السادة  03مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  ،190-16الدابق.
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وبالشدبة لق اخرات رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ فيي ال تربح قابمة لمتشفيح إال بعج إعالـ
السعشييغ بيا عغ شخيق الشذخ إذا كاف محتػاىا يتزسغ أحكاما عامة ،أو بعج إشعار فخدؼ
بأؼ وسيمة قانػنية في الحاالت األخخػ ،كسا يتع إلراقيا في السكاف السخرز إلعالـ
الجسيػر بعج إصجار وصل اإلستالـ مغ شخؼ الػالي.

1

ب -علشية جلدات السجلس الذعبي البلدي :جمدات السجمذ الذعبي البمجؼ البج أف تكػف
عمشية إلضفاء الذفافية ،وتكػف مفتػحة لسػاششي البمجية ولكل مػاشغ معشي بسػضػع
السجاولة ،ماعجا الحاالت الخاصة التي تدتمدـ جمدة مغمقة 2،ويتع تعميق السجاوالت في
األماكغ السخررة لمسمرقات وإعالـ الجسيػر ،كسا تشذخ بكل وسيمة إعالـ أخخػ خالؿ
الثسانية ( )16أياـ السػالية لجخػلو حيد التشفيح.

3

كسا نز السخسػـ التشفيحؼ الستعمق بالشطاـ الشسػذجي الجاخمي لمسجمذ الذعبي البمجؼ
عمى ضخورة جعل الجمدات عمشية ومفتػحة لجسيع السػاششيغ ،4كسا يعمق مدتخخج السجاولة
في األماكغ السخررة إلعالـ الجسيػر ،والبج أف يكػف مكاف التعميق في متشاوؿ الجسيػر
و سيل اإلشالع.

5

 -02قانهن الهالية :يتجدج اإلعالـ البيئي السحمي مغ خالؿ ما تع وضعو مغ أحكاـ
ضسغ قانػف الػالية  15-91مغ خالؿ الشقاط اآلتي ذكخىا.

 -1السادتيغ  76 ،75مغ القانػف رقع  ،91-99السابق.
 -2السادة  26مغ القانػف رقع  ،10-11الدابق.
 -3السادة  30مغ القانػف رقع  ،10-11الدابق.
 -4السادة  13مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  105-13السؤرخ في  17مارس  2013الستزسغ القانػف الشطاـ الجاخمي
الشسػذجي لمسجمذ الذعبي البمجؼ ،ج ر عجد  15الرادرة في  17مارس .2013
 -5السادتيغ  33 ،32مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  ،105-13الدابق.
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أ -حق السهاطشين في االطالع على أعسال ومداوالت السجالس الذعبية الهالئية :يعتبخ
السجمذ الذعبي الػالئي ىيئة السجاولة عمى مدتػػ الػالية 1،ومغ حق السػاششيغ العمع
باألعساؿ التي سيتع مشاقذتيا ضسغ السجاوالت السختمفة ،وعمى رأسيا السجاوالت الستعمقة
باألمػر البيئية ،ومغ ذلظ فإنو يمرق ججوؿ أعساؿ الجورة فػر إستجعاء أعزاء السجمذ
الذعبي الػالئي عشج مجخل قاعة السجاوالت وفي أماكغ اإللراؽ السخررة إلعالـ
الجسيػر ،والسيسا اإللكتخونية مشيا ،وفي مقخ الػالية والبمجيات التابعة ليا 2،حتى يتسكغ
جسيع السػاششيغ مغ اإلشالع عمى ججوؿ أعساؿ دورات السجمذ الذعبي الػالئي ،ومعخفة
السدائل السصخوحة لمشقاش.
كسا يمرق مدتخمز السجاولة السرادؽ عميو برفة نيائية بدعي مغ الػالي خالؿ
الثسانية ( )16أياـ التي تمي دخػليا حيد التشفيح وذلظ في األماكغ السخررة إلعالـ
الجسيػر وبسقخات الػالية والبمجيات وبكل وسيمة إعالـ أخخػ ،كسا يسكغ ألؼ شخز لو
مرمحة أف يصمع في عيغ السكاف عمى محاضخ مجاوالت السجمذ الذعبي الػالئي وأف
يحرل عمى ندخة كاممة أو جدئية مشيا عمى نفقتو.

3

ب -علشية جلدات السجالس الهالئية :مغ اجل إضفاء الذفافية في العسل البج أف تكػف
جمدات السجمذ الذعبي الػالئي عمشية ،ماعجا الحاالت السدتثشاة بسػجب القانػف،

 -1السادة  12مغ القانػف رقع  ،07-12الدابق.
 -2السادة  18مغ القانػف رقع  ،07-12الدابق.
 -3السادتيغ  32 ،31مغ القانػف رقع  ،07-12الدابق.
 -4السادة  26مغ القانػف رقع  ،07-12الدابق.
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وبالتالي إمكانية حزػر السػاششيغ ىحه الجمدات ومعخفة ما يحرل في جسيع
السجاالت بسا فييا السجاؿ البيئي ،حيث يتجاوؿ السجمذ الذعبي الػالئي في عجيج السجاالت
ومغ بيشيا حساية البيئة.

1

رابعا :اإلعالم البيئي في قانهن السياه :2تزسغ الفرل الخابع مغ الباب الخابع مغ قانػف
السياه مػضػع اإلعالـ حػؿ الساء ،إذ تعج اإلدارة السكمفة بالسػارد السائية نطاـ تدييخ مجمج
لإلعالـ حػؿ الساء يكػف مشدجسا مع أنطسة اإلعالـ وقػاعج السعصيات السشذاة ،السيسا
الييئات العسػمية السخترة.

3

كسا يتعيغ عمى األشخاص الصبيعييغ أو السعشػييغ الخاضعيغ لمقانػف العاـ أو لمقانػف
الخاص ،والحائديغ عمى رخرة أو امتياز إستعساؿ األمالؾ العسػمية الصبيعية لمسياه،
وأصحاب اإلمتياز أو السفػض ليع الخجمات العسػمية لمساء والتصييخ ،وأصحاب إمتياز
إستغالؿ مداحات الدقي أف يقجمػا دوريا ،لمدمصة السكمفة بشطاـ التدييخ السجمج لإلعالـ كل
السعمػمات و السعصيات التي تتػفخ لجييع.

4

كسا تقجـ اإلدارة السكمفة بالسػارد السائية ،بشاء عمى شمب كل مغ يخيج القياـ بإنجاز
مخخز قانػنا لسشذأة إستخخاج الساء مغ األمالؾ العسػمية الصبيعية لمسياه ،مغ أجل
إستعساؿ عسػمي أو خاص ،كل السعمػمات ذات الصابع الييجرولػجي والييجروجيػلػجي
الستػفخة باإلضافة إلى كل معمػمة تتزسغ مػاصفات الحساية الشػعية والكسية.
 -1السادة  77مغ القانػف رقع  ،07-12الدابق.
 -2القانػف رقع  12-05الستعمق بالسياه ،الدابق.
 -3السادة  66مغ القانػف رقع  12-05الستعمق بالسياه السعجؿ والستسع ،الدابق.
 -4السادة  67مغ القانػف رقع  12-05الستعمق بالسياه السعجؿ والستسع ،الدابق.
 -5السادة  68مغ القانػف رقع  12-05الستعمق بالسياه السعجؿ والستسع ،الدابق.
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يالحع أف قانػف السياه حرخ حق اإلعالـ في األشخاص الحيغ يدتغمػف السياه بخخز أو
عقج إمتياز ،فيسكغ ليع الحرػؿ أو تبميغ مغ وإلى اإلدارة عغ معمػمات بذأف الساء ،وأف اإلدارة
السكمفة بالسياه تبمغ األشخاص السدتغميغ لمسياه فقط السعمػمات التقشية.
السطلب الثاني
حــــــــــدود اإلعـــــــــــــــــــالم البيئـــــي
ذىبت العجيج مغ األشخ القانػنية العالسية واإلقميسية إلى تكخيذ مبجأ اإلعالـ البيئي،
وذلظ بإعتباره أحج السبادغ األساسية اليامة التي تقػـ عمييا الحساية الجولية لمبيئة ،فاألصل
العاـ أف اإلشالع عمى السعمػمات البيئية مغ حقػؽ السػاششيغ ،إال انو تػجج بعس
اإلستثشاءات عمى ىحا الحق ،حيث تستشع اإلدارة عغ تقجيع السعمػمات الستعمقة بحساية البيئة
في جسيع الحاالت التي ال يمدميا فييا القانػف بتقجيع معمػمات ،كحالة الدخ اإلدارؼ (الفرع
األول) ،أو حالة الدخ االقترادؼ (الفرع الثاني) ،كسا تعج ضعف السذاركة البيئية مغ قبل
السػاششيغ مغ أسباب عجـ فعالية اإلعالـ البيئة (الفرع الثالث).
الفرع األول
الدـــــــــــر اإلداري
يعج الدخ اإلدارؼ أحج تصبيقات الدخ السيشي ،والحؼ بجوره يعج مرصمحا غامزا في
ضل إنعجاـ نز قانػني يعخفو ويحجد معالسو وحجوده ،مسا يسشح اإلدارة سمصة واسعة في
تحجيج السعمػمات ذات الصابع الدخؼ ،مسا يذكل عائقا في حق الحرػؿ عمى السعمػمة
البيئية 1،أؼ أف السفيػـ القانػني لمدخ اإلدارؼ ال يداؿ غامزا ألنو غيخ مبشي عمى أسذ
قانػنية واضحة وصمبة ،كسا أنو لع يتع تحجيج مفيػـ الدخية مغ قبل اإلدارة ،لحلظ يختمف
مجاىا مغ إدارة ألخخػ ومغ مػضف ألخخ،
 -1مبارؾ بغ الصيبي" ،الحق في اإلعالم البيئي في التذريع الجزائري" ،مجمة حقػؽ اإلنداف والحخيات العامة ،جامعة
مدتغانع ،السجمج  ،12العجد  ،15جػاف  ،1197ص ص .931-939
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وبالتالي فعجـ تحجيج ىحا السفيػـ مغ أىع العقبات التي تػاجو تصػر الحق في اإلعالـ،
ىػ تحرع اإلدارة ضج األشخاص والسػاششيغ في معطع الخاالت بالدخ اإلدارؼ ،فاإلدارة تشطخ
إلى اإلشتخاؾ في السعمػمات التي بحػزتيا مع الخاغبيغ في اإلشالع عمييا عمى أنو إقتداـ
لمدمصة ،لحلظ تعتبخ اإلدارة أف الحق في اإلعالـ يخخؽ مبجأ الدخية اإلدارية ويدسح لمذخز
بالتجخل في تدييخ السرالح العامة 1،وفي غياب نرػص واضحة تبيغ مفيػـ البيانات
والسعمػمات الدخية ،تحتفع اإلدارة بيامر واسع مغ الدمصة التقجيخية في تحجيج البيانات
الدخية.

2

ومغ بيغ التصبيقات القانػنية ذات الصابع األمشي التي تخد في إشار الدخ اإلدارؼ ما نز
عميو السذخع في أحكاـ السادتيغ  97و 11مغ القانػف  91-11بخزػع إجخاءات السشذآت
السرشفة التابعة لػ ازرة الجفاع الػششي إلى قػاعج خاصة لمتخخيز والتحقيق والسخاقبة يذخؼ عميو
وزيخ الجفاع الػششي ،بإعتبارىا معمػمات ذات شابع أمشي محس ،كسا أف شمبات اإلستذارة
الستعمقة بيا تػجو إلى الػزيخ السكمف الحؼ يتػلى القياـ بعسمية اإلشيار بسا يتفق ومتصمبات
الجفاع الػششي،

3

كسا أف الدخ الشػوؼ يعج ىػ األخخ أحج اإلستثشاءات الػاردة عمى حق اإلشالع عمى
السعمػمة البيئية ،لكػف السخاقبة في ىحا السجاؿ محجودة ،ألف ذلظ يسذ باألمغ العاـ لمجوؿ،
رغع أف السذخع الجدائخؼ لع يشز عمى ىحه السدالة في قانػف حساية البيئة إال أنو يسشع
اإلشالع عمى الػثائق الستعمقة بحاالت التمػث اإلشعاعي أو ما يعخؼ بالدخ الشػوؼ والتي

 -1يحيى وناس" ،حق جسعيات حساية البيئة في اإلعالم واإلطالع في السهاد البيئية" ،مجمة الحقيقة ،جامعة أدرار ،العجد
 ،12مارس  ،1112ص ص  ،11-11نقال عغ:
Abedlhafid Ossoukine, la transparence administrative, édition Dar el Gharb, 2002, p p 18-20.
 -2يحيى وناس ،حق جسعيات حساية البيئة في اإلعالم واإلطالع في السهاد البيئية ،مخجع سابق ،ص .11
 -3مبارؾ بغ الصيبي ،مرجع سابق ،ص ص .931-931
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تبقى مغ اإلختراص اإلستذارؼ لمسحافطة الدامية لمبحث 1،مسا يسشع عمى األفخاد والجسعيات
اإلشالع عمى مثل ىحه الػثائق و البيانات.

2

ويبقى إحتجاج اإلدارة بالدخ اإلدارؼ أكبخ العقبات التي تػاجو السػاششيغ في الحرػؿ
عمى السعمػمة البيئية ،مسا يدسح لإلدارة بإخفاء أؼ معمػمات بيئية ال تخيج اإلدالء بيا.
الفرع الثاني
الدر اإلقترادي(الرشاعي والتجاري)
يقرج بالدخ اإلقترادؼ الدخ الرشاعي والتجارؼ الحؼ تسشع بسقتزاه السؤسدات
الرشاعية والتجارية مغ الحرػؿ عمى أسخار تخز مشافدييع ،فسبجأ الدخية في ىحا السجاؿ
يفدخ كحساية ضج السشافدة غيخ السذخوعة ،تسيدىا قػاعج تشافدية مغ جية ،وإنتقاؿ السػضفيغ
الحؼ يديل تدخب األسخار مغ مؤسدة ألخخػ ،ومغ جية أخخػ فتقجـ مؤسدة صشاعية عمى
أخخػ يفتخض ليذ فقط حساية أفكارىا السبتكخة إنسا يجب أيزا الحفاظ عمى ىحه األفكار.
لع يتشاوؿ القانػف  91-11الدخ التجارؼ والرشاعي ،غيخ أنو يطيخ مغ خالؿ السخاسيع
التشطيسية ،كالسخسػـ الستعمق بالسشذآت السرشفة ،إذ يخسل ممف شمب رخرة إستغالؿ
السؤسدة السرشفة إلى الػالي السختز إقميسيا ،متزسشا مجسػعة مغ الػثائق كإسع صاحب
السذخوع وعشػانو وشبيعة وحجع الشذاشات ،باإلضافة إلى دراسات مػجد أو التأثيخ عمى
البيئة ودراسة الخصخ والتحقيق العسػمي ،وفق إجخاءات قانػنية محجدة ،وعشج اإلقتزاء وفي
إشار الحفاظ عمى الدخ الرشاعي يسكغ لراحب السذخوع أف يقجـ السعمػمات في ندخة
واحجة وفي ضخؼ مشفرل إذا إعتقج أف ذلظ يؤدؼ إلى إفذاء أسخار الرشع.

3

 -1السخسػـ رقع  72-86السؤرخ في  08افخيل  ،1986الستزسغ إنذاء السحافطة الدامية لمبحث ،ج ر عجد  15الرادرة
في  09افخيل .1986
 -2مبارؾ بغ الصيبي ،مرجع سابق.153 ،
 -3السػاد مغ  05إلى  08مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  198-06السؤرخ في  31ماؼ  ،2006الحؼ يزبط التشطيع السصبق
عمى السؤسدات السرشفة لحساية البيئة ،ج ر عجد  37صادرة في  04جػاف .2006
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ولع يبيغ قانػف حساية البيئة  10-03حجود الدخ التجارؼ كسا ورد في مذخوعو ،وبحلظ
يؤدؼ تصبيق السعيار الذخري– إعتقاد صاحب السشذأة -في تحجيج البيانات القابمة
لإلشالع ،إلى تخػيل صاحب السشذأة صالحيات خصيخة تؤدؼ إلى إخخاج بعس البيانات
التي قج تذكل مؤش اخ عمى إمكانية حجوث التمػث مغ دائخة السعمػمات القابمة لإلشالع ،مسا
يؤدؼ إلى تعصيل مداىسة جسيع الذخكاء في إقتخاح التجابيخ السالئسة إلتقاء الزخر السحتسل
عمى البيئة ،األمخ الحؼ يدتػجب إعتساد معيار مػضػعي واضح يحافع في آف واحج عمى
1

السرالح اإلقترادية لراحب السشذأة والسرمحة العامة الستعمقة بحساية البيئة.
الفرع الثالث
ضعــــف السذاركـــــة البيئيــــــة

تتعجد أسباب عدوؼ الجسيػر أفخادا وجسعيات عغ السصالبة بالحق في اإلعالـ عغ قزايا
البيئة ،حيث يعػد بعزيا إلى جيميع بصخيقة عسل اإلدارة ،مثل عجـ معخفتيع لمقػاعج الخاصة
باإلشالع عمى الق اخرات السحمية مغ خالؿ قانػني البمجية والػالية ،أو األحكاـ الخاصة بالحق في
اإلعالـ ضسغ القػاعج السشطسة لحساية البيئة ،ويعػد البعس اآلخخ إلى عجـ وضػح معالع
مسارسة الحق في اإلعالـ ،مثل القيػد السفخوضة عمى الحق في اإلعالـ مغ خالؿ التحرع بالدخ
األمشي أو التجارؼ وعجـ وضػح إجخاءات الحرػؿ عمى السعمػمات في غياب الشرػص
التشطيسية.

2

ويخجع أىع سبب لزعف السذاركة البيئية إلى الشقز الفادح في السجاؿ اإلعالمي
السخرز لمبيئة والستعمق بإحتياجات السػاشغ في مجابية السزار واألخصار اإليكػلػجية
اليػمية ،ويخجع بعزيع ىحا الشقز إلى حبذ اإلدارة لمسعمػمات اليامة ،وعجد الييئات
السخكدية عغ تػفيخ ونذخ البيانات السػجية لمجسيػر ،وكحا عجـ إكتخاث اإلدارة بآراء السػاششيغ
 -1يحيى وناس ،اآلليات القانهنية لحساية البيئة ،مخجع سابق ،ص .169
 -2كساؿ معيفي ،مرجع سابق ،ص .62
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الستحرل عمييا ،وإعتقاد أغمب األشخاص بأف اإلدارة ال تمجأ إلى إعالميع إال بعج أف تحدع
مػقفيا تجاه القزية السعخوضة لمسذاورة .

1

وبالخغع مغ الترخيح السباشخ مغ شخؼ السذخع بحق الجسيػر في اإلعالـ واإلشالع
البيئي ،إال أنو لع تكغ ىشاؾ مسارسة حقيقية ليحا الحق عمى أرض الػاقع ،مسا دفع الدمصات
الدياسية لسخاجعة األسذ التي بشي عمييا العسل اإلدارؼ وعالقة السػاشغ باإلدارة.

2

مسا سبق شخحو يسكغ القػؿ أف مداىسة كال مغ الجسعيات السعشية بحساية البيئة
واإلعالـ البيئي في الحج مغ السطاىخ الدمبية لمبيئة والسحافطة عمييا يدتمدـ تزافخ الجيػد
مع الجساعات اإلقميسية والعسل في ندق واحج وتػفيخ اإلمكانيات الالزمة لحلظ ونذخ الػعي
البيئي بيغ السػاششيغ.

 -1كساؿ معيفي ،مرجع سابق ،ص .62
 -2بػعالـ بػزيجؼ ،مرجع سابق ،ص .912
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اإلدارة الالمخكدية اإلقميسية في الجدائخ ،أو ما يدسى أيزا باإلدارة السحمية أو السجسهعات
السحمية ،أو الجساعات اإلقميسية ،إنسا تقهم عمى وحجتين إداريتين ىسا البمجية والهالية ،وفي إطار
الدياسة الخامية إلى حساية البيئة البج أن تكهن األجيدة السشهط بيا حساية البيئة قخيبة من السجاالت

التي تتطمب الحساية ،وليحا تختص الهالية والبمجية بيحه السدألة بذكل مباشخ عبخ القهانين
السختمفة ،كسا أنيا ال تقهم بيحه السيسة لهحجىا ألن حساية البيئة تقتزي أن تكهن في إطار
تذاركي عن طخيق السجتسع السجني السجدج برفة خاصة في الجسعيات البيئية ويداعجىا في

تحقيق ذلك اإلعالم البيئي .
فتعجد الرالحيات السسشهحة لمهالية والبمجية سهاء كانت عمى مدتهػ الجياز التشفيحؼ أو

التجاولي فكالىسا يقهم برالحيات وميام معتبخة في ىحا السجال سهاء من حيث حساية البيئة

الطبيعية أو البيئة الحزخية ،والسالحع أن قانهن الجساعات اإلقميسية لم يخرص فرال مدتقال
بحساية البيئة ،إال انو ورغم ذلك وضع عجيج األحكام التي تشظم الرالحيات التي تستمكيا ىحه

الييئات من أجل حساية البيئة ،حيث تدعى كل من الهالية والبمجية إلى القيام بالرالحيات السخهلة
إلييا بسهجب القهانين السختمفة الستعمقة بحساية البيئة سهاء من خالل قانهن الجساعات اإلقميسية أو

قانهن حساية البيئة في إطار التشسية السدتجامة أو غيخىا من القهانين ذات الرمة بالبيئة.

فالقهانين التي تبين صالحيات الهالية والبمجية في حساية البيئة متعجدة ومتشاثخة ،ونظ اخ لزعف
وقمة الخبخة ونقص الكفاءة لجػ مدؤولي الهاليات والبمجيات وكحا نقص وقمة السهارد السالية فالقهانين
تربح غيخ فعالة ،ضف إلى ذلك أن مختمف الشرهص التذخيعية والتشظيسية السشظسة
إلختراصات الجساعات اإلقميسية في مجال حساية البيئة؛ سهاء تعمق األمخ بقانهن البمجية أو
الهالية أو بقية الشرهص األخخػ ،نجج أنيا تتعامل كميا مع األوساط الطبيعية السختمفة والسذاكل
البيئية وفق نسط إدارؼ مهحج ،أؼ أنيا ال تأخح بتشهع الخرهصيات الجغخافية والطبيعية لمجساعات
السحمية ،رغم إختالفيا الجهىخؼ من حيث التكهين الفيديائي والطبيعي ،وكحا تفاوت مهاردىا السالية
وتخكيبتيا البذخية السؤىمة لسعالجة السذاكل البيئية.
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كسا ال يكفي لمجساعات السحمية حساية البيئة بل البج أن تداىم في أىجاف التشسية السدتجامة
التي تعتبخ جدء من إستخاتيجية التشسية والتي ربطيا السذخع من خالل قانهن البيئة الججيج 03-32
بالتشسية السدتجامة ،فقج كان ليحا القانهن تأثيخ كبيخ عمى قانهني البمجية والهالية ،وكان لداما عمى
السذخع إعادة الشظخ في الجور السشهط لمجساعات اإلقميسية عمى ضهء األحكام والسبادغ التي
يتزسشيا قانهن البيئة وخاصة مشيا مفيهم التشسية السدتجامة ،وعمى ىحا األساس تم إلغاء قهانين
البمجية والهالية الدابقة ،وإستبجاليا بقانهن الهالية  30-01وقانهن البمجية رقم .03-00
ومن أجل تحقيق التهازن بين متطمبات التشسية ومقتزيات حساية البيئة البج من مدانجة
وتعاون بين الجولة وجيات أخخػ ،وفي ىحا اإلطار تسثل الجسعيات الخاصة بحساية البيئة واإلعالم
البيئي وسائل فعالة وميسة في سبيل التهعية البيئية ألجل الحفاظ عمى البيئة وضسان مداىستيم
في مختمف اإلجخاءات الخاصة بحساية البيئة ،غيخ أن تدميط الزهء عمى الهاقع العسمي لجور
وتأثيخ ىحه الييئات بذكل عام في مجال حساية البيئة في الجدائخ يالحع أنو دون مدتهػ التأثيخ
السطمهب ،وىه الهاقع الحؼ ال يسكن تبخيخه بالشظخ لسدتهػ التطهر التذخيعي والقانهني الحؼ عخفو
قطاع البيئة ،السيسا برجور القانهن  03-32الستعمق بحساية البيئة في إطار التشسية السدتجامة
الحؼ خص قطاع الجسعيات برالحيات ومكانة مقبهلة ضسن اإلستخاتيجيات العامة لحساية البيئة،
وأعطى لإلعالم البيئي دور ىام في مجال حساية البيئة.
بعج تبيان كيفية تشظيم السذخع الجدائخؼ لإلطار القانهني السشظم لمحساية البيئية من طخف
الجساعات اإلقميسية ،البج من التطخق إلى اآلليات القانهنية التي وضعيا السذخع الجدائخؼ تحت
ترخف كل من الهالية والبمجية قرج القيام بسياميا في إطار حساية البيئة وىحا ما سيتم دراستو من
خالل الباب الثاني.
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الباب الثاني

اآلليات الق انونية المخولة للجماعات اإلق ليمية في مجال حماية البيئة

تستمظ اإلدارة عمى السدتػػ السحمي مسثمة في الجساعات اإلقميسية سمصة القياـ
باألنذصة اإلدارية مغ أجل تػفيخ حساية لمبيئة بكامل عشاصخىا ،وتتشػع ىحه الحساية بيغ
صعيجيغ ،األولى سابقة لػقػع الزخر البيئي ،والثانية عبلجية تأتي بعج وقػع الزخر البيئي.
فقج كفل السذخع الجدائخؼ حق العير في بيئة نطيفة لئلنداف ،ووزع آليات عجيجة عمى
الجساعات اإلقميسية لمحج مغ اإلختبلالت البيئية ،فاآلليات الػقائية تقػـ عمى أساس قاعجة
"الػقاية خيخ مغ العبلج" ،واآلليات العبلجية تقػـ عمى قاعجة "محاربة الزخر البيئي بعج
وقػعو ومعاقبة السختكبيغ".
ونتيجة لحلظ فيسكششا التسييد بيغ نػعيغ مغ الحساية البيئية التي تقػـ بيا الػالية والبمجية،
وىسا الحساية الػقائية والحساية العبلجية.
الفرل األول :اآلليات الهقائية السسشهحة للجساعات اإلقليسية لحساية البيئة.
الفرل الثاني :اآلليات العالجية السسشهحة للجساعات اإلقليسية لحساية البيئة.
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الفرل األول
اآلليات الهقائية السخهلة للجساعات اإلقليسية في مجال حساية البيئة
أدت السذاكل البيئية الستخاكسة إلى تحػالت عجيجة في سياسات الجوؿ في السجاؿ البيئي عمى
نحػ يتفق ومتصمبات التشسية السدتجامة ،فشتيجة لخصػرة الػضع البيئي الخاىغ وضخورة إصبلحو،

األمخ الحؼ أدػ إلى ضيػر بعس الحمػؿ البيئية لمتخفيف مغ حجة الػضع ،وسعيا مغ الدمصات
السحمية إلى إ تخاذ التجابيخ الكفيمة بسشع وقػع الزخر البيئي وتجشبو قبل حجوثو تع وضع آليات
وقائية سػاء بذكل إنفخادؼ أو إتفاقي الغخض مشيا إتقاء األضخار الشاجسة عغ السذاكل البيئية

وإتخاذ التجابيخ الكفيمة بالدبلمة البيئية قبل حجوثيا.

ومغ ىحا السشصمق وضع السذخع عجيج اآلليات القانػنية تتكفل بالقياـ بيا الجساعات اإلقميسية

ألجل الػصػؿ إلى بيئية سميسة خالية مغ أؼ تجىػر بيئي ،ومشع أؼ ضخر بيئي ،وتتشػع ىحه

اآلليات بيغ آليات ذات شابع إنفخادؼ وآليات ذات شابع إتفاقي ،وسيتع التصخؽ لحلظ مغ خبلؿ:
السبحث األول :اآلليات الهقائية ذات الطابع اإل نفرادي لحساية البيئة.
السبحث الثاني :اآلليات الهقائية ذات الطابع اإل تفاقي لحساية البيئة.

السبحث األول
اآلليات الهقائية ذات الطابع اإل نفرادي لحساية البيئة
نتيجة لمتصػر التكشػلػجي والرشاعي في شتى السجاالت ،إنعكذ ىحا التصػر سمبا عمى

البيئة ،لحا زادت مذاكميا بذكل كبيخ ،ضف إلى ذلظ تجخبلت اإلنداف السختمفة والزارة بالبيئة،

ليحا أورد السذخع الجدائخؼ آليات قانػنية مغ أجل تجشب ىحه السذاكل ومحاولة الحج مغ ضيػرىا .

ليحا ضيخ الزبط اإلدارؼ البيئي كآلية مدتحجثة لسشع ووقع الزخر البيئي وتجشب السذكل

قبل حجوثو ،عغ شخيق إتخاذ القخار السدبق قبل وقػع الزخر وذلظ بسشح الدمصات السحمية إمكانية

التجخل لغخض إحتخاـ قػاعج القانػف البيئي ،حيث يدتيجؼ الزبط اإلدارؼ البيئي فخض قيػد عمى
حخية ونذاط األفخاد والسؤسدات لسكافحة السذاكل البيئية وتجشبيا.
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وتكمف الجساعات اإلقميسية بإعتبارىا الييئة البلمخكدية لمتشطيع اإلدارؼ في الجدائخ بيحه

السيسة عمى السدتػػ السحمي ،إذ تستمظ الػالية والبمجية صبلحيات عجيجة في مجاؿ الزبط اإلدارؼ
البيئي ،وتأسيدا عل ذلظ سيتع التصخؽ إلى آلية الزبط اإلدارؼ البيئي مغ خبلؿ:

السطلب األول :مفيهم الزبط اإلداري البيئي.
السطلب الثاني :التقشيات القانهنية للزبط اإلداري البيئي.
السطلب الثالث :نظام تقييم اآلثار البيئية لسذاريع التشسية (دراسات التأثير).

السطلب األول
الزبط اإلداري البيئي
يعتبخ مرصمح الزبط اإلدارؼ البيئي حجيث الشذأة ،حيث إرتبط ضيػره بطيػر القانػف

اإلدارؼ البيئي كأحج فخوع القانػف اإلدارؼ ،بإعتبار أف اإلدارة أصبحت السخترة في مجاؿ حساية
البيئة والسحافطة عمييا ،وتدخخ سمصتيا في تجديج الدمصة الػقائية الستسثمة في الزبط اإلدارؼ

البيئي مخكديا كاف أـ محميا؛ ويعتبخ الزبط اإلدارؼ مغ أىع الػسائل الػقائية التي تستمكيا الجولة
في مجاؿ حساية البيئة.

ليحا سيتع التصخؽ إلى تعخيف الزبط اإلدارؼ مغ جية (الفرع األول) وتعخيف الزبط

اإلدارؼ البيئي مغ جية أخخػ (الفرع الثاني) ،وأيزا أغخاض الزبط اإلدارؼ البيئي (الفرع
الثالث).

الفرع األول
تعريف الزبط اإلداري
يعتبخ الزبط اإلدارؼ ضخورة إجتساعية ال غشى عشيا في شتى السجتسعات ،ولع يتعخض

السذخع الجدائخؼ إلى وضع تعخيف لمزبط اإلدارؼ وإكتفى بدخد بعس أغخاضو ،وقج وضعت لو
تعخيفات عجيجة مغ شخؼ الفقياء مغ بيشيا:

 -الزبط اإلدارؼ ىػ حق اإلدارة في أف تفخض عمى األفخاد قيػدا تحج مغ حخيتيع ،بقرج حساية

الشطاـ العاـ 1،كسا تع تعخيفو بأنو كل األعساؿ واإلجخاءات واألساليب القانػنية والسادية والفشية التي
 -1سميساف دمحم الصساوؼ ،الهجيز في القانهن اإلداري ،دراسة مقارنة ،دار الفكخ العخبي ،مرخ ،1995 ،ص.539
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تقػـ بيا الدمصات اإلدارية السخترة ،وذلظ بيجؼ ضساف السحافطة عمى الشطاـ العاـ بصخيقة

وقائية في نصاؽ الشطاـ القانػني لمحقػؽ والحخيات الدائجة في الجولة.

1

 وعخؼ أيزا بأنو وضيفة مغ أىع وضائف اإلدارة تتسثل في السحافطة عمى الشطاـ العاـ بعشاصخهالثبلث :األمغ العاـ ،الرحة العامة والدكيشة العامة عغ شخيق إصجار الق اخرات البلئحية والفخدية

وإستخجاـ القػة السادية مع ما يتبع ذلظ مغ فخض قيػد عمى الحخيات الفخدية تدتمدميا الحياة
اإلجتساعية.

2

 -كسا عخؼ إستشادا لمسعيار العزػؼ أو الػضيفي ،فاإلصصبلح الػضيفي يقرج بو الشذاط الحؼ

تقػـ بو الييئات اإلدارية مدتيجفة في ذلظ السحافطة عمى الشطاـ العاـ بعشاصخه الثبلث (األمغ
العاـ ،الرحة العامة والدكيشة العامة) ،أما اإلصصبلح العزػؼ ،فيقرج بو الدمصة التشفيحية مسثمة
في ىيئاتيا اإلدارية ومػضفييا الحيغ يداولػف ذلظ الشذاط،

3

كسا عخؼ بأنو مجسػع األجيدة

والييئات التي تتػلى القياـ بالترخفات واإلجخاءات التي تيجؼ لمسحافطة عمى الشطاـ العاـ،

4

فيسكغ القػؿ أف الزبط اإلدارؼ يدعى لمحفاظ عمى الشطاـ العاـ بسجلػالتو الثبلث وىي :األمغ
العاـ ،الرحة العامة والدكيشة العامة 5،كسا أف الزبط اإلدارؼ أصبحت لجيو أغخاض حجيثة
كحساية األخبلؽ واآلداب العامة أو ضساف قجر معيغ مغ الجساؿ (كبلفتات الستاجخ).

الفرع الثاني
تعريف الزبط اإلداري البيئي
يعتبخ الزبط اإلدارؼ في السجاؿ البيئي ضخورؼ مغ أجل حساية البيئة والسحافطة عمييا ،ولع

يتصخؽ السذخع الجدائخؼ إلى تعخيفو ضسغ قانػف حساية البيئة ،وبالتالي فالزبط اإلدارؼ البيئي ىػ
وضيفة مغ وضائف اإلدارة ،تقػـ بإتخاذ إجخاءات وإصجار ق اخرات (تشطيسية وفخدية) وقائية تشطع
 -1عسار عػابجؼ ،القانهن اإلداري ،ديػاف السصبػعات الجامعية ،الجدائخ ،1990 ،ص.378
 -2شعيسة الجخؼ ،القانهن اإلداري والسبادئ العامة في تشظيم نذاط اإلدارة ،دار الشيزة العخبية ،د.ب.ف،1978 ،

ص.417

 -3فؤاد العصار ،القانهن اإلداري  ،دار الشيزة العخبية ،مرخ ،ط  ،03د.س.ف ،ص .329
 -4دمحم جساؿ الحنيبات ،الهجيز في القانهن اإلداري ،الجار العمسية الجولية ،عساف ،األردف ،ط ،2003 ،1ص .169
 -5دمحم الرغيخ بعمي  ،مرجع سابق ،ص.261
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بسػجبيا مسارسة الحخيات بيجؼ حساية الشطاـ العاـ البيئي في السجتسع في حاالت وشخوط

معيشة 1،وييجؼ الزبط اإلدارؼ البيئي إلى حساية البيئة بكافة عشاصخىا ،فيػ يػفخ حساية وقائية
لمبيئة ،سػاء عمى مدتػػ البيئة اليػائية ،التخابية ،أو البيئة السائية.

2

وبالتالي فالزبط اإلدارؼ البيئي وضيفة مغ وضائف اإلدارة العامة التي تقػـ بإتخاذ إجخاءات

وإصجار ق اخرات تشطيسية وفخدية وقائية ،تشطع بسػجبيا مسارسة الحخيات بيجؼ حساية الشطاـ العاـ
البيئي في السجتسع.

الفرع الثالث
أغراض الزبط اإلداري البيئي
تختمف أغخاض الزبط اإلدارؼ البيئي ضيقا وإتداعا مع إختبلؼ األفكار والفمدفات

والسعتقجات الدائجة ،غيخ أف الستفق عميو أف أغخاض الزبط اإلدارؼ البيئي ال تخخج عغ أغخاض

الزبط اإلدارؼ العاـ مع وجػد بعس الخرػصية بإعتبارىا إجخاءات وقائية تخز حساية البيئة،
وتتشػع ىحه األغخاض بيغ األغخاض التقميجية الستسثمة في حساية الشطاـ العاـ البيئي ،وبيغ

األغخاض السدتحجثة.

أوال :األىداؼ التقليدية للزبط اإلداري البيئي :تتسثل األىجاؼ التقميجية لمزبط اإلدارؼ البيئي
في الحفاظ عمى الشطاـ العاـ ،ومختمف التذخيعات لع تزع تعخيفا لمشطاـ العاـ بل إقترخت عمى
تحجيج مقػماتو وعشاصخه فقط ،وإتخح السذخع الجدائخؼ نفذ الدياؽ ،إذ لع يقع بػضع تعخيف لمشطاـ

العاـ ،بل إكتفى بتحجيج العشاصخ السادية الثبلث السكػنة لو ،وفي ىحا اإلشار يقػـ رئيذ السجمذ
الذعبي البمجؼ والػالي بالديخ عمى حساية الشطاـ واألمغ والدكيشة والشطافة العسػمية.

3

 -01حساية البيئة من خالل حساية األمن العام البيئي :يقرج باألمغ العاـ كعشرخ مغ
عشاصخ الشطاـ العاـ تحقيق كل ما مغ شأنو إشسئشاف اإلنداف عمى نفدو ومالو مغ خصخ

اإلعتجاءات واإلنتياكات وإتخاذ اإلجخاءات البلزمة لسشع وقػع الكػارث الصبيعية واألخصار العامة
 -1إسساعيل نجع الجيغ زنكو ،مرجع سابق ،ص .261
 -2عمي سعيجاف ،مرجع سابق ،ص .264
 -3السادة  88مغ القانػف رقع  ،10-11والسادة  114مغ القانػف رقع  ،07-12الدابقيغ.
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كالفيزانات والديػؿ أو االنتياكات التي قج يتدبب بيا اإلنداف مغ خبلؿ نذاشو في شتى

السجاالت ،فاألمغ البيئي ييجؼ لتحقيق أقرى حساية لمبيئة بكافة جػانبيا في البخ والبحخ واليػاء،

ومشع أؼ تعج عمييا قبل حجوثو.

وتطيخ العبلقة بيغ حساية البيئة والحفاظ عمى األمغ العاـ مغ خبلؿ أف أؼ تيجيج يمحق

بالبيئة وعشاصخىا يؤثخ سمبا عمى األمغ العاـ مغ خبلؿ خمق حالة مغ الخػؼ والفدع التي تتػلج
عشو ،كسا يؤثخ عمى صحة اإلنداف ومدتقبل األجياؿ القادمة ،وال سيسا عشجما يعير البذخ في
شبيعة تعتخييا مذاكل بيئية خصيخة ،كسذاكل تجىػر األمغ السائي واألمغ الغحائي والفقخ والجػع،

وضاىخة الترحخ وتغييخ السشاخ وإرتفاع درجة ح اخرة األرض،

1

فستى ضيخت ىحه السذاكل في

الػسط البيئي أدت إلى زعدعة األمغ العاـ.
فتمػث السياه يؤدؼ إلى تجىػر األمغ السائي ،كحلظ تدايج عجد الدكاف ييجد األمغ الغحائي،

وبحلظ يؤثخ عمى كل عشاصخ الشطاـ العاـ بسا فييا الرحة العامة بدبب تمػث عشاصخ البيئة ،كسا

أف التمػث الجػؼ يؤدؼ إلى تيجيج األمغ العسػمي 2،أيزا الزػضاء تؤدؼ إلى السداس بالدكيشة
العامة مسا يتختب عمييا زيادة السذاجخات بيغ األفخاد مسا يعكخ صفػ األمغ العاـ.

3

فحساية البيئة تجخل في صيانة األمغ العاـ ،بإعتبار أف اإلدارة معشية بإتخاذ اإلجخاءات

والػسائل التي مغ شأنيا الػقاية أو الحج مغ السذاكل التي تؤدؼ إلى التجىػر البيئي ،فحساية البيئة

تعج بعجا أمشيا ،يختبط بأمغ و إستقخار السجتسع ،فيمدـ عمى سمصات الزبط اإلدارؼ البيئي السحمية

أخح اإلحتياشات البلزمة لمػقاية مغ السخاشخ التي تيجد األمغ البيئي .

 -02حساية البيئة من خالل حساية الرحة العامة :يقرج بحساية الرحة العامة إتخاذ
التجابيخ الػقائية التي مغ شأنيا مشع إنتذار األوبئة واألمخاض السعجية مثل الديخ عمى نطافة

السػاد اإلستيبلكية السعخوضة لمبيع ،وتصييخ مياه الذخب مغ شخؼ السرالح اإلدارية السخترة،

4

 -1داوود الباز ،حساية الدكيشة العامة :معالجة لسذكلة العرر في فرندا ومرر (الزهضاء) ،دراسة تأصيمية مقارنة في

القانػف اإلدارؼ البيئي والذخيعة اإلسبلمية ،دار الفكخ الجامعي ،اإلسكشجرية ،مرخ ،2004 ،ص.114
 -2السادة  44مغ القانػف رقع  ،10-03الدابق.

 -3داوود الباز ،حساية الدكيشة العامة :معالجة لسذكلة العرر في فرندا ومرر (الزهضاء) ،مخجع سابق ،ص .137
 -4دمحم الرغيخ بعمي ،مرجع سابق ،ص .260
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وتعج مكافحة التمػث بكل صػره وخاصة التمػث الغحائي مغ أىع وسائل السحافطة عمى الرحة
العامة.

1

فدمصات الزبط اإلدارؼ برفة عامة وسمصات الزبط اإلدارؼ عمى السدتػػ السحمي تعتبخ
مدؤولة عغ حساية الرحة العامة ومػاجية كل األخصار والتيجيجات التي تسديا ،ومغ أبخز ىحه

التيجيجات نجج التمػث البيئي ،حيث يتػجب عمى سمصات الزبط اإلدارؼ السدؤولة عغ حساية

صحة السػاششيغ إتخاذ الػسائل والتجابيخ واإلجخاءات الػقائية لحساية البيئة وعشاصخىا مغ التمػث.

وبالتالي فتمػث البيئة أو أحج عشاصخىا يعج مغ العػامل الخئيدية لئلضخار برحة اإلنداف

والسيسا أف التمػث البيئي يكػف في الغالب مرج ار لتفذي األمخاض واألوبئة ،لحلظ فإف ىيئات

الزبط اإلدارؼ الرحي غالبا ما تمجأ إلى إتخاذ ق اخرات وإعتساد تجابيخ وقائية مغ أجل الحفاظ
عمى البيئة وعشاصخىا مغ خبلؿ القزاء عمى السخاشخ التي تيجدىا والديصخة عمى مرادر تمػثيا،

وذلظ لمػصػؿ إلى ىجفيا األساس أال وىػ حساية الرحة العامة لمسػاششيغ 2،وفي ىجا الرجد
يكمف رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ بالديخ عمى إحتخاـ تعميسات نطافة السحيط وحساية البيئة وىي
إشارة واضحة لعبلقة الرحة العسػمية بالحفاظ عمى البيئة.

3

ونط اخ لخصػرة السػاد الكيسياوية وتأثيخىا عمى صحة اإلنداف وضعت ليا عجة ضػابط ترل

إلى حج إمكاف الدمصة السخترة سػاء كانت مخكدية أو محمية أف تعمق وضع ىحه السػاد في

الدػؽ 4،ويعتبخ إجخاء ضبصي غخضو الحفاظ عمى الرحة العامة ،وبالتالي الحفاظ عمى البيئية.

فالعبلقة واضحة بيغ حساية الرحة العامة وحساية البيئة ،فاإلكتطاظ الدكاني وسيػلة

اإلختبلط بيغ الشاس مع زيادة ندبة التمػث في الساء واليػاء والتخبة يديل حجوث السخض وإنتذار
العجوػ ،وىػ أمخ ييجد السجتسعات الدكانية ويؤدؼ إلى اإلخبلؿ بالرحة العامة ،ويقع عمى عاتق

 -1دمحم دمحم عبجه إماـ ،القانهن اإلداري و حساية الرحة العامة ،دار الفكخ الجامعي ،اإلسكشجرية ،مرخ ،ط 2007 ،01

 ،ص.297

 -2إسساعيل نجع الجيغ زنكة ،مرجع سابق ،ص .282
 -3السادة  94مغ القانػف رقع  ،10-11الدابق.
 -4السادة  71مغ القانػف رقع  ،10-03الدابق.
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سمصات الزبط اإلدارؼ البيئي اإلىتساـ بحساية الغحاء ومشع تعخضو لمتمػث ،ومتابعة صحة
العامميغ في الرشاعات الغحائية ،أيزا إتخاذ التجابيخ البلزمة لسخاقبة صشاعة األدوية وبيعيا.

 -03حساية البيئة من خالل حساية الدكيشة العامة :يقرج بالدكيشة العامة إتخاذ اإلجخاءات

التي تػفخ لمدكاف والجسيػر الصسأنيشة والخاحة واليجوء ،كتشطيع إستعساؿ مكبخات الرػت خاصة

بالميل ،وتشطيع السطاىخات العسػمية 1،حيث تعج الدكيشة العامة العشرخ الثالث مغ عشاصخ الشطاـ

العاـ البيئي ،وتدتجيب لسصمب مغ مصالب الحياة الخئيدية ،وىػ الحاجة إلى اليجوء واإلستقخار،

ومغ البجييي أنو كمسا كفل اإلستقخار وزادت الصسأنيشة وغاب اإلزعاج وإختفى اإلضصخاب ،أمكغ
الكذف عغ إمكانيات وممكات الفخد ،ومغ ذلظ يشصمق نحػ تحديغ حالو ومزاعفة إنتاجو ،وفي
الشياية دفع عجبلت التشسية إلى األماـ بقػة وتحقيق صالح الجولة والديخ في ركاب التقجـ.

2

إذ مغ حق األفخاد التستع ببعس اليجوء في الصخيق العاـ واألماكغ العسػمية ،وإال يكػنػا

عخضة لمزػضاء والقمق ألنو مغ أبدط حقػؽ الفخد عمى الجولة والسجتسع أف يعير في ىجوء
وراحة نفدية ،حيث تيجؼ حساية الدكيشة العامة إلى الػقاية أو القزاء أو الحج مغ إنتذار
األصػات التي تذكل أخصا ار تزخ برحة األشخاص ومغ شأنيا السداس بالبيئة.

3

وبالتالي فحساية الدكيشة العامة تقػـ عمى محاربة الزػضاء في السقاـ األوؿ ،والزػضاء

تذكل إعتجاء عمى الشطاـ العاـ البيئي ،وتعج أحج أنػاع التمػث البيئي وىػ التمػث الدسعي
(الزػضائي) ،وتخجع الزػضاء ألسباب عجيجة نحكخ مشيا ضجيج اآلالت في السرانع ،أصػات

الباعة الستجػليغ في الذػارع ،وأعساؿ البشاء واليجـ ،ووحجات تكييف اليػاء ،وأزيد الصائخات خاصة

في السشاشق السجاورة لمسصارات واإلفخاط في إستعساؿ آالت تشبيو الديارات 4،ليحا تتجخل سمصات

الزبط اإلدارؼ البيئي السحمي مغ أجل مكافحة ىحا الشػع مغ التمػث لتػفيخ الدكيشة العامة
لمسػاششيغ.

 -1دمحم الرغيخ بعمي ،مرجع سابق ،ص .260
 -2داود عبج الخزاؽ الباز ،حساية الدكيشة العامة :معالجة لسذكلة العرر في فرندا ومرر (الزهضاء) ،مخجع سابق،

ص .129

 -3السادة  72مغ القانػف رقع  ،10-03الدابق.
 -4ماجج راغب الحمػ ،قانهن حساية البيئة في ضهء الذريعة ،مخجع سابق ،ص.349
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وقج صجرت في ىحا الرجد ،العجيج مغ األحكاـ القزائية الستعمقة بسكافحة الزػضاء ومغ

بيشيا مجمذ الجولة الفخندي الحؼ اصجر أحكاما كثيخة تتعمق بسشع إستعساؿ اآلالت السػسيقية

والترخيح بإقامة الحفبلت في األماكغ العامة ،كسا أجاز مجمذ الجولة الفخندي لدمصات الزبط

اإلدارؼ التجخل لتشطيع أجخاس الكشائذ ،كسا أقخت محكسة العجؿ العميا األردنية برحة قخار لجشة

التشطيع الستزسغ حطخ مسارسة ميشة الحجادة والتجارة في األحياء الدكشية كػنيا تحجث ضخ ار

لخاحة الداكشيغ ،وكحلظ حكع السحكسة اإلدارية العميا السرخية القاضي بحق سمصات الزبط

اإلدارؼ في أف ترجر ق اخرات تشطيسية عامة تتعمق بحطخ تذغيل السصاحغ ليبل متى ما تختب عمى
تذغيميا في مثل ىحا الػقت ضخ ار وقمقا وإزعاجا لمدكاف 1،وقج أثبتت التجارب أف عساؿ السرانع

الراخبة ،وسائقي سيارات األجخة يتعخضػف أكثخ مغ غيخىع لؤلمخاض العربية وأمخاض القمب،
ومسا يديج مغ أىسية السزايقات الدسعية ويجفع إلى تجخل سمصات الزبط اإلدارؼ البيئي لسشعيا

أو التخفيس مغ حجتيا.

2

وبالتالي فدمصات الزبط اإلدارؼ عمى السدتػػ السحمي ليا كل الربلحية في حساية الدكيشة

العامة ،وليا أف تقػـ بكل اإلجخاءات والتجابيخ لمقزاء عمى أسباب الزػضاء ،وذلظ ألجل الحفاظ
عمى بيئة نطيفة خالية مغ التمػث الدسعي أو التقميل مشو.

ثانيا :األىداؼ السدتحدثة للزبط اإلداري البيئي :تصػرت أىجاؼ الزبط اإلدارؼ ولع تعج تقترخ
عمى السفيػـ التقميجؼ الثبلثي (أمغ عاـ ،صحة عامة ،سكيشة عامة) الحؼ يتدع بصابع مادؼ وىػ

تفادؼ اإلضصخاب الطاىخؼ لمشطاـ العاـ ،بل أصبحت تتجو-أيزا -لحساية األخبلؽ واآلداب
العامة (كسشع عخض األفبلـ الخميعة في األماكغ العامة ،أو ضساف قجر معيغ مغ الجساؿ كبلفتات

السحبلت والستاجخ).

 -1عارؼ صالح مخمف ،مرجع سابق ،ص ص .245-244
 -2نػاؼ كشعاف" ،دور الزبط اإلداري في حساية البيئة (دراسة تطبيقية في دولة اإلمارات العربية الستحدة)" ،مجمة جامعة
الذارقة لمعمػـ الذخعية واإلندانية،جامعة الذارقة ،السجمج الثالث ،العجد  ،2006 ،01ص .166
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وبالتالي فبل يسكغ تحجيج فكخة الشطاـ العاـ ووضعيا في قالب جامج الف ىحه الفكخة تأبى

التحجيج بدبب مخونتيا وندبيتيا ،فيي تتصػر دائسا لتتبلءـ وضخوؼ السجتسعات الحجيثة ،وتشػع
نذاط الجولة وإتداع مجاالتو.

1

 -01حساية البيئة من خالل حساية اآلداب العامة :أصبحت السحافطة عمى اآلداب العامة،

عشرخ مغ عشاصخ الشطاـ العاـ التي تدعى سمصات الزبط اإلدارؼ البيئي إلى حسايتيا ،وفكخة
اآلداب العامة فكخة ندبية تتفاوت بتفاوت الجساعات ،الف العبخة في مزسػنيا ىي ما تعتبخه كل

جساعة في زمغ معيغ مغ األصػؿ األخبلقية األساسية فييا ،وىي تخزع في ذلظ لسا يحيط بيا

مغ ضخوؼ خاصة متعمقة بالعادات والتقاليج والجيغ ،ولسا كانت ىحه الطخوؼ تتغيخ مع الدمغ فاف

فكخة اآلداب العامة يختمف مزسػنيا حتى في الجساعة الػاحجة.

وفي السجتسعات اإلسبلمية تكتدب فكخة اآلداب العامة أىسية خاصة ،حيث يعج الحفاظ عمى

السذاعخ الجيشية واألخبلقية جدء ال يتج أد مغ الشطاـ العاـ ،كسا تشز معطع دساتيخ الجوؿ

اإلسبلمية عمى أف اإلسبلـ ىػ ديغ الجولة الخسسي ،ليحا فإف مقػمات العقيجة اإلسبلمية ىي
مقػمات ديشية وأخبلقية ذات شابع اجتساعي ،األمخ الحؼ يجعل مغ الدمصة الزبصية مدؤولة عغ

حسايتيا وعجـ السداس بيا أو اإلساءة إلييا.

2

الدؤاؿ الحؼ يصخح نفدو في ىحا الرجد ىػ ما عبلقة اآلداب العامة بحساية البيئة؟ يعتبخ

التمػث السادؼ الحؼ يسذ البيئة أو أحج عشاصخىا مز اخ ومفدجا لمبيئة ،وبالتالي تربح عشاصخ

البيئة السمػثة مرجر ضخر لئلنداف في صحتو وسبلمتو وراحتو ،وىػ نفذ األمخ بالشدبة إلى
األفعاؿ السشافية لآلداب العامة واألخبلؽ فيي األخخػ تعج نػعا مغ أنػاع التمػث األدبي والسعشػؼ
لبيئة السجتسع ويجب حسايتيا مشيا ،بل أف األعساؿ السشافية لآلداب العامة قج تؤدؼ إلى تمػث

البيئة بالسعشى السادؼ وتعخض عشاصخىا لمخصخ.
فسثبل تفذي الجعارة في السجتسع مغ شأنو أف يؤثخ عمى إنتذار األمخاض وبالتالي اإلضخار

بالرحة العامة ،كسا أف أعساؿ التمػث السادؼ ىي األخخػ تشصػؼ عمى إنحخاؼ أخبلقي  ،فجفغ
الشفايات الخصخة في أراضي الجوؿ الخصيخة عسل يجؿ عمى إنحخاؼ األخبلؽ ،ورباف الدفيشة الحؼ
 -1عبج الخؤوؼ ىاشع بديػني ،نظرية الزبط اإلداري في الشظم الهضعية السعاصرة والذريعة اإلسالمية ،دار الفكخ
الجامعي ،اإلسكشجرية ،مرخ ،ط  ،01د.س.ف  ،ص.88
 -2عارؼ صالح مخمف ،مرجع سابق ،ص .248
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يحافع عمى نطافة شػاشئ دولتو ويمقي نفاياتو الزارة عمى مقخبة مغ شػاشئ دولة أخخػ فيمػث

مياىيا يختكب عسبل ال يتػافق مع قػاعج األخبلؽ واآلداب العامة ،ومع ذلظ فالعبلقة بيغ حساية
اآلداب العامة وحساية البيئة عبلقة تبادلية.

 -02الحفاظ على جسال الرونق والرواء :يقرج بالحفاظ عمى جساؿ الخونق والخواء السطيخ
الفشي والجسالي لمذارع والحؼ يدتستع السارة بخؤيتو ،حيث ذىب جانب مغ الفقو إلى ضخورة إعتبار

ما تتخحه سمصات الزبط اإلدارؼ مغ إج اخءات بقرج السحافطة والتشطيع والتشديق في السجف أو في
األحياء أو في الذػارع بسثابة شائفة مغ تجابيخ الشطاـ العاـ.

1

وتطيخ العبلقة بيغ حساية الخونق والخواء وحساية البيئة مغ خبلؿ أف السطيخ الجسالي لمذارع

العاـ واألحياء والدكيشة التي يدتستع السارة بخؤيتيا السدخة لمشطخ ،والتي يجب السحافطة عمييا مغ

خبلؿ مسارسات تخميع السباني القجيسة ،تدييغ تقاشعات الصخؽ ،اإلىتساـ بشذخ أكبخ عجد مغ

الحجائق ،وكحلظ مغ خبلؿ البشاء والتذييج وإبقائو نطيفة لتحقق عشرخ الخونق والخواء 2،فجسيع

األعساؿ الخاصة بحساية الخونق والخواء تأتي في إشار حساية البيئة وتحديشيا .
مسا سبق التصخؽ إليو يسكغ القػؿ أف حساية البيئة ىي أحج األىجاؼ الدامية لحساية الشطاـ

العاـ أيا كانت مجلػالتو ،فحساية البيئة مغ التمػث ومكافحة اإلعتجاء عمى اليػاء والساء والتخبة
يؤدؼ إلى السحافطة عمى األمغ العاـ والرحة العامة ،والسحافطة عمى الرحة الشفدية وتػقي

أضخار التمػث الدسعي ،يحقق الدكيشة العامة ،وىكحا تتحقق عشاصخ وأىجاؼ الزبط اإلدارؼ في
السحافطة عمى البيئة ،3كسا أف الحفاظ عمى اآلداب واألخبلؽ العامة ،والحفاظ عمى السطيخ الفشي

والجسالي لمذػارع يعتبخ مغ أبخز مطاىخ حساية البيئة والحفاظ عمييا.

 -1رمزاف دمحم بصيخ" ،الزبط اإلداري وحساية البيئة"( ،نجوة حػؿ دور التذخيعات والقػانيغ في حساية البيئة العخبية)،
جامعة الجوؿ العخبية ،الذارقة ،اإلمارات العخبية الستحجة 11_07 ،ماؼ  ،2005ص.10

 -2دمحم عبيج الحدشاوؼ القحصاني ،الزبط اإلداري سلطاتو وحدوده في دولة اإلمارات الستحدة :دراسة مقارنة مع مرر،
دار الشيزة العخبية ،القاىخة ،مرخ ،ط  ،2003 ،01ص.145

 -3دمحم خالج جساؿ رستع ،التشظيم القانهني للبيئة في العالم ،مشذػرات الحمبي الحقػقية ،بيخوت ،لبشاف ،ط ،2006 ،01

ص.21
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السطلب الثاني
الهسائل القانهنية للزبط اإلداري البيئي
يدتيجؼ الزبط اإلدارؼ البيئي فخض قيػد متعجدة عمى األشخاص الصبيعية والسعشػية مغ

أجل حساية البيئة ،ليحا تستمظ الييئات اإلدارية الزبصية عمى السدتػػ السحمي والستسثمة في الػالية

والبمجية ،تقشيات ووسائل قانػنية متعجدة تدتعسميا بيجؼ الحفاظ عمى البيئة والحج مغ اآلثار الزارة

التي تسديا أو تسذ أحج عشاصخىا ،وعمى العسػـ نجج أف أىع ىحه الػسائل تتسثل إجساال في نطاـ
التخاخيز (الفرع األول) ،نطاـ السشع (الفرع الثاني) ،نطاـ اإللداـ (الفرع الثالث) ،نطاـ الترخيح

اإلدارؼ (الفرع الرابع).

الفرع األول
نظام التراخيص اإلدارية
يعج نطاـ التخاخيز اإلدارية أحج أىع اآلليات القانػنية الػقائية التي تستمكيا الجساعات

اإلقميسية في السجاؿ البيئي ألجل السحافطة عمى البيئة ،إذ يتػقف القياـ بالشذاط مغ عجمو عمى
سمصة البمجية والػالية في مشح ىحا التخخيز مغ عجمو تبعا لصخيقة تأثيخه عمى البيئة.

أوال -تعريف الترخيص اإلداري :التخخيز اإلدارؼ عبارة عغ قخار إدارؼ صادر مغ اإلدارة
السخترة ويدخؼ عميو ما يدخؼ عمى القخار اإلدارؼ مغ أحكاـ ،يتسثل مزسػنو في الدساح ألحج
األشخاص بسداولة نذاط معيغ ،وال يسكغ مسارسة الشذاط مغ شخؼ األشخاص قبل الحرػؿ عمى

اإلذف الػارد في التخخيز ،ويسشح التخخيز إذا تػافخت الذخوط البلزمة التي يحجدىا القانػف
لسشحو.

1

فالتخخيز ىػ اإلذف الرادر مغ اإلدارة السخترة بسسارسة نذاط معيغ ،ال يجػز مارستو

بغيخ ىحا اإلذف ،وتقػـ اإلدارة بسشح التخخيز إذا تػفخت الذخوط البلزمة التي يحجدىا القانػف
لسشحو وتكاد تقترخ سمصاتيا التقجيخية عمى التحقق مغ تػافخ ىحه الذخوط وإختيار الػقت السشاسب

إلصجار التخخيز،

2

 -1ماجج راغب الحمػ ،قانهن حساية البيئة في ضهء الذريعة ،مخجع سابق ،ص.136
 -2أحسج لكحل ،مرجع سابق ،ص .206
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ويعتبخ نطاـ التخاخيز أكثخ األساليب إستعساال في مجاؿ الزبط اإلدارؼ البيئي ،وتعتبخ

البمجيات مغ أكثخ الدمصات مشحا لمتخاخيز لقخبيا مغ السػاشغ وإتراليا بالحياة اليػمية

لمسػاششيغ ،وىحه التخاخيز إما أف تكػف لسسارسة نذاط غيخ محطػر أصبل لكغ مقتزيات حفع
الشطاـ العاـ وحساية البيئة تقتزيو ،كالتخخيز بإستغبلؿ السذاريع الرشاعية والتجارية والخجماتية

السمػثة لمبيئة ،أو التخاخيز بالبشاء ،وإما أف يكػف بسسارسة نذاط محطػر في األصل كالتخخيز
بترخيف السياه الرشاعية والرحية وغيخىا إلى مياه األنيار ،فأسمػب التخخيز يترل بالسذاريع

ذات األىسية والخصػرة عمى البيئة السيسا السذاريع الرشاعية ،وأشغاؿ الشذاط العسخاني ،فيحه
األخيخة غالبا ما تؤدؼ إلى إستشداؼ السػارد الصبيعية والسداس بالتشػع البيػلػجي.

1

وأغمب أحكاـ القزاء اإلدارؼ مدتقخة أف سمصة اإلدارة تكػف مقيجة إذا كاف التخخيز مشربا

عمى نذاط غيخ محطػر أصبل وتكػف سمصة اإلدارة تقجيخية عشجما يكػف التخخيز مشربا عمى
نذاط محطػر.

2

وتختمف الجيات اإلدارية السخترة في إصجار التخاخيز بإختبلؼ الشذاط السدمع مسارستو

ونػعو وأىسيتو ،فقج يرجر التخخيز مغ الدمصة السخكدية مثمسا في حالة التخخيز بإقامة
السذخوعات ذات الخصػرة العالية لمبيئة كالسذخوعات الشػوية أو قج يرجر مغ قبل الييئات السحمية
كالبمجيات مثل التخخيز بجسع ونقل القسامة.

3

ثانيا -أىداؼ الترخيص اإلداري :تتسثل الحكسة مغ فخض نطاـ التخاخيز في تسكيغ سمصات

الزبط اإلدارؼ مغ التجخل مدبقا في األنذصة الفخدية إلتخاذ اإلحتياشات البلزمة لػقاية السجتسع
مغ األخصار التي قج تحجث بدبب مسارسة الشذاط برػرة غيخ آمشة ،وبالتالي فإف األثخ الحؼ

يتختب عمى التخخيز ىػ إزالة السػانع القانػنية التي تحػؿ دوف مسارسة الشذاط الحؼ يقجر السذخع
خصػرتو عمى السجتسع وبالتالي يخزعو لشطاـ التخخيز.

4

 -1كامل دمحم السغخبي ،اإلدارة والبيئة والدياسة العامة ،دار الثقافة لمشذخ والتػزيع ،عساف ،األردف ،2001 ،ص .11
 -2عارؼ صالح مخمف ،اإلدارة البيئية ،مرجع سابق ،ص .300
 -3إسساعيل نجع الجيغ زنكو ،مرجع سابق ،ص .331
 -4السرجع نفدو ،ص.330
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مغ ىشا فشطاـ التخخيز اإلدارؼ في مجاؿ حساية البيئة ييجؼ إلى إزالة السػانع القانػنية التي

تحػؿ دوف مسارسة الشذاط الحؼ يقجر السذخع خصػرتو عمى البيئة والسجتسع ،وبشاء عمى ذلظ فاف
نطاـ التخخيز ييجؼ إلى حساية مرالح متعجدة مغ بيشيا:

1

 حساية األمغ العاـ ،كسا ىػ الحاؿ في حالة التخخيز الستعمق بالسحاؿ الخصيخة ،مثل
السرانع و السحاجخ....

 حساية الرحة ،كسا في حالة التخخيز الستعمق بإقامة السذخوعات الغحائية.

 حساية الدكيشة العامة ،كسا في حالة التخخيز بإستعساؿ مكبخات الرػت في األماكغ العامة،
أو إستخجاـ مشذآت قج تدبب ضػضاء مقمقة لمخاحة.

 حساية عشاصخ أخخػ لمبيئة ،كسا ىػ الحاؿ بالشدبة لتخاخيز الريج ،وتخاخيز نقل الشفايات
والسػاد الخصخة  ،أؼ حساية أؼ عشرخ مغ عشاصخ البيئة.

ثالثا -رخرة البشاء كتطبيق للترخيص اإلداري في السجال البيئي :لشطاـ البشاء والتعسيخ
عبلقة كبيخة بالبيئة ،فالزبط اإلدارؼ الخاص بالبشاء والتعسيخ ال يدتيجؼ حساية البيئة وحجىا وإنسا
يدتيجؼ بجػارىا األمغ العاـ ألفخاد السجتسع عغ شخيق التأكج مغ مصابقة السباني والسشذآت
لؤلصػؿ الفشية الرحيحة والقػاعج الدميسة في البشاء والتعسيخ حتى ال تشيار تمظ السباني وتزخ

بأمشيع العاـ ،كسا أنو يدتيجؼ حساية الرحة العامة عغ شخيق مخاعاة السدافات بيغ السباني

والسشذآت ،ووجػد مشاور وفتحات جيجة ليا ،كسا يدتيجؼ حساية الدكيشة العامة عغ شخيق مخاعاة
مدافات مشاسبة فيسا بيغ اإلنذاءات وترسيسيا بذكل معيغ يسشع وصػؿ الزػضاء إلى الجيخاف.

2

حيث أف الزساف األساسي إلحتخاـ قػاعج قانػف العسخاف ،ىي أف تدتشج أعساؿ البشاء إلى

رخز إدارية تسكغ األفخاد مغ تمبية حاجياتيع في البشاء مغ جية وتشطيع العسخاف وحساية البيئة مغ

جية أخخػ ،وقج نز قانػف حساية البيئة في إشار التشسية السدتجامة إلى خزػع عسميات بشاء

وإستغبلؿ وإستعساؿ البشايات والسؤسدات الرشاعية والتجارية والحخفية والدراعية وكحلظ السخكبات

 -1عبج العديد نػيخؼ ،سامية نػيخؼ" ،الزبط اإلداري آلية لحساية البيئة في القانهن الجزائري" ،ممتقى حػؿ الشطاـ
القانػني لحساية البيئة في ضل القانػف الجولي والتذخيع الجدائخؼ ،جامعة  08ماؼ  1945قالسة ،الجدائخ ،يػمي 10/9

ديدسبخ  ،2013ص ص .04-03
 -2عيج دمحم مشاحى السشػخ العازمي ،مرجع سابق ،ص .429
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والسشقػالت األخخػ ،إلى مقتزيات حساية البيئة وتفادؼ إحجاث التمػث الجػؼ والحج مشو 1،كسا
نرت السادة  13مغ القانػف  202-02عمى أنو يجب أف يخاعى في عمػ السجسعات الدكانية

والبشاءات األخخػ السبخمجة عمى مختفعات السجف الداحمية ،التقاشيع الصبيعية لخط الحرػ ،وتمعب
الجساعات اإلقميسية دو ار كبي اخ في ىحا السجاؿ وخاصة البمجيات ،إذ ليا دور كبيخ في تشطيع الحخكة

العسخانية عغ شخيق مخاقبة مختمف السشذات والبشاءات ومجػ مصابقتيا واحتخاميا لمقػانيغ.

 -01مفيهم رخرة البشاء :لتحجيج مفيػـ رخرة البشاء سيتع التصخؽ لتعخيفيا في الفقو
اإلصصبلحي ،وكحا تعخيفيا في القانػف الجدائخؼ.

أ -تعريف رخرة البشاء في الفقو االصطالحي :ىي عبارة عغ القخار اإلدارؼ الرادر مغ
سمصة مخترة قانػنا تسشح بسقتزاىا لمذخز الحق في البشاء بسعشاه الػاسع شبقا لقانػف

العسخاف 3،كسا عخفت بأنيا الخخرة التي تسشحيا الدمصة اإلدارية السخترة مغ أجل إقامة بشاء
ججيج أو تغييخ بشاء قائع قبل تشفيح البشاء.

4

ويسكغ القػؿ أف رخرة البشاء ىي القخار اإلدارؼ الرادر مغ سمصة مخترة قانػنا ،تسشح

بسقتزاه الحق لمذخز (شبيعيا أو معشػيا ) بإقامة بشاء ججيج أو تغييخ بشاء قائع قبل البجء في

أعساؿ البشاء التي يجب أف تحتخـ قػاعج قانػف العسخاف 5،إذ ييجؼ فخض نطاـ التخخيز عمى
عسميات البشاء إلى التحقق مغ عجـ التعارض بيغ السباني السدمع إقامتيا ومتصمبات السرمحة

العامة التي يؤشخىا قانػنيا وتشطيسيا قانػف التييئة والتعسيخ والقػانيغ األخخػ .

6

 -1السادة  45مغ القانػف رقع  ،10-03الدابق.
 -2القانػف رقع  02-02السؤرخ في  05فيفخؼ  2002الستعمق بحساية الداحل وتثسيشو ،ج ر عجد  10صادرة في 12

فيفخؼ .2002

 -3دمحم الرغيخ بعمي" ،تدليم رخرة البشاء في القانهن الجزائري" ،مجمة العمػـ اإلجتساعية واإلندانية ،السخكد الجامعي
الذيخ العخبي التبدي ،العجد  ،01مارس  ،2007ص .18

- Henri Jacquot, François Priet, Droit de lʼurbanisme, Dalloz, 03º édition, 1998, p 547.

4

 -5الديغ عدرؼ" ،إجراءات إصدار ق اررات البشاء واليدم في التذريع الجزائري" ،مجمة السفكخ ،كمية الحقػؽ والعمػـ
الدياسية ،جامعة دمحم خيزخ بدكخة ،العجد ،03د.س.ف ،ص . 12

 -6عبج الخحساف عداوؼ ،الرخص اإلدارية في التذريع الجزائري ،أشخوحة دكتػراه ،كمية الحقػؽ ،جامعة الجدائخ-2005 ،
 ، 2006ص.569
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وبالتالي فخخرة البشاء عبارة عغ نػع مغ القيج عمى الحق في البشاء ،حيث أف ىحا األخيخ ىػ

مغ الحقػؽ السختبصة بحق السمكية ،ونط اخ ألىسية ىحا الحق خاصة بالشدبة لؤلراضي الفبلحية ،تع
وضع ىحا القيج عغ شخيق رخرة البشاء ،إذ يخػؿ ىحا الحق لراحبو أف يذيج ما يذاء مغ بشايات

أو يسجد بشاء قائع مدبقا أو يقػـ بتجعيسو ،إذ أف ىحا القيج ىػ الزساف األساسي إلحتخاـ قػاعج

قانػف العسخاف ،فاإلستشاد في أعساؿ البشاء إلى رخز إدارية يحقق ىجفيغ ،فسغ جية يسكغ األفخاد
مغ تمبية حاجياتيع السختمفة مغ البشاء ،ومغ جية أخخػ يعسل عمى حساية البيئة واالستغبلؿ

العقبلني لمعقار.

يسكغ القػؿ أف رخرة البشاء ىي إحجػ اآلليات القانػنية لمزبط اإلدارؼ البيئي ،تسشح عغ

شخيق الدمصة اإلدارية السخترة (رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ ،الػالي ،الػزيخ السكمف بالتعسيخ)

مغ أجل مخاقبتيا والتأكج مغ إستيفائيا لمذخوط التقشية والقانػنية السشرػص عمييا في قػانيغ
العسخاف ،وىحا مغ أجل السحافطة عمى الصابع الحزارؼ لمسجف ولسشع البشاء العذػائي.

ب -تعريفو رخرة البشاء في التذريع الجزائري :رخرة البشاء مختبصة الرمة بقػاعج التييئة

والتعسيخ ،ليحا نز قانػف التييئة والتعسيخ عمى ضخورة الحرػؿ عمى رخرة البشاء في حالة
تذييج بشايات ججيجة ميسا كاف إستعساليا ،ولتسجيج البشايات السػجػدة ولتغييخ البشاء الحؼ يسذ
الحيصاف الزخسة مشو أو الػاجيات السصمة عمى الداحة العسػمية وإلنجاز ججار صمب لمتجعيع أو

التدييج 1،غيخ أف السذخع إستثشى البشايات التي تحتسي بدخية الجفاع الػششي ،وكحا اليياكل
القاعجية الخاصة التي تكتدي شابعا إستخاتيجيا مغ رخرة البشاء 2،فالسذخع الجدائخؼ لع يتصخؽ

لتعخيف ىحه الخخرة ،بل إكتفى بحكخ السجاالت الػاجب ضسشيا شمب ىحه الخخرة.
وىػ نفذ ما نرت عميو السادة  33مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  3176-91حيث أنو يذتخط
كل تذييج لبشاية أو تحػيل لمبشاية حيازة رخرة البشاء ،كسا نرت السادة  41مغ السخسػـ التشفيحؼ

رقع  419-15عمى أنو يذتخط كل تذييج لبشاية ججيجة أو كل تحػيل لبشاية تتزسغ أشغاليا تغييخ

 -1السادة  52مغ القانػف رقع  29-90السعجؿ والستسع ،الدابق.
 -2السادة  53مغ القانػف رقع  29-90السعجؿ والستسع ،الدابق ،والسادة  01مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع ، 19-15الدابق.
 -3السادة  33مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  176-91الدابق.
 -4السخسػـ التشفيحؼ رقع  19-15الحؼ يحجد كيفيات تحزيخ عقػد التعسيخ وتدميسيا ،الدابق.
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مذتسبلت األرضية والسقاس والػاجية واالستعساؿ أو الػجية والييكل الحامل لمبشاية والذبكات
السذتخكة العابخة لمسمكية ،حيازة رخرة البشاء .

وبالتالي فجسيع ىحه الشرػص القانػنية لع تعخؼ رخرة البشاء ،بل سعى السذخع الجدائخؼ

ضسشيا لتحجيج السجاالت التي يجب ضسشيا إستخخاج ىحه الخخرة ،وتعتبخ مغ أىع التخاخيز التي
تعبخ عغ الخقابة الدابقة عمى السحيط البيئي والػسط الصبيعي ،إذ أنيا تدسح بإجخاء عسمية الخقابة
عمى إنذاء البشايات و تذييجىا ،كسا تداىع في الحفاظ عمى جساؿ الصبيعة وتشديق السباني ،كسا

تعتبخ وسيمة ناجعة لتشطيع وتأشيخ العسخاف ،وىي ضخورية قبل البجء في أشغاؿ البشاء وإال أعتبخت

األشغاؿ غيخ مذخوعة حدب السادة  76مكخر  04مغ قانػف التييئة والتعسيخ حيث تزسشت أنو

عشجما يشجد البشاء دوف رخرة ،يتعيغ عمى العػف السؤىل قانػنا بتحخيخ محزخ إثبات السخالفة
وإرسالو إلى رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ والػالي السختريغ في أجل ال يتعجػ إثشيغ وسبعيغ
ساعة ،حيث يرجر رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ قخار ىجـ البشاء في أجل ثسانية أياـ إبتجاء مغ

تاريخ إستبلـ محزخ إثبات السخالفة ،وعشج إنقزاء السيمة ،وقرػر رئيذ السجمذ الذعبي
البمجؼ ،يرجر الػالي قخار اليجـ في أجل ال يتعجػ  30يػما.

1

 -02إجراءات الحرهل على رخرة البشاء :مغ أجل الحرػؿ عمى رخرة البشاء البج مغ
إتباع مجسػعة مغ السخاحل واإلجخاءات القانػنية والستسثمة فيسا يمي:
أ -طلب رخرة البشاء :يقجـ شمب رخرة البشاء مغ شخؼ أشخاص شبيعية أو معشػية ويجب أف
تتػفخ بيع شخوط خاصة ،وأيزا البج مغ تحزيخ ممف يحتػؼ عمى مجسػعة مغ السدتشجات

والػثائق ،إذ البج عمى شالب الخخرة مغ إحتخاـ الذخوط السحجدة في القانػف مغ جية ،وعمى

اإلدارة اإللتداـ باإلجخاءات القانػنية البلزمة لحلظ مغ جية أخخػ ،فخخرة البشاء ىي أكثخ الق اخرات
التي تطيخ محتػيات السخصصات العسخانية.

2

 -1السادة  12مغ القانػف رقع  05-04السؤرخ في  14أوت  ،2004السعجؿ والستسع لمقانػف رقع  29-90الستعمق بالتييئة
والتعسيخ اضافت السادة  76مكخر .04

édit , France, 1993, p 108.

eme

- Jean Paul Lacaze, Les méthode de lʼurbanisme, 2
191

2

الباب الثاني

اآلليات الق انونية المخولة للجماعات اإلق ليمية في مجال حماية البيئة

قبل التػصل إلى مشح رخرة البشاء البج مغ تػفخ مجسػعة مغ الذخوط مشيا ما ىػ خاص
بصالبيا و مشيا ما ىػ متعمق بالعقار السخاد انجازه.

1

نرت السادة  50مغ قانػف  29-90أف حق البشاء مختبط بسمكية األرض ،أؼ أف مالظ األرض
ىػ مغ لو حق الحرػؿ عمى ىحه الخخرة ،إال أف السذخع قاـ بتػسيع مغ ليع الحق في شمب
رخرة البشاء ،حيث نرت السادة  42مغ السخسػـ التشفيحؼ  19-15عمى أف األشخاص الحيغ

يحسمػف صفة شالب الخخرة وىع كاآلتي:

 السالظ الحؼ يسمظ القصعة األرضية السخاد البشاء عمييا بسقتزى عقج رسسي لمسمكية أو ندخة مغشيادة الحيازة مدجميغ ومذيخيغ لجػ محافطة الذيخ العقارؼ.
 -الػكيل وىػ الذخز الحؼ يفػضو السالظ األصمي لمقياـ بصمب رخرة البشاء لحدابو وبإسسو ،

لحلظ البج مغ وجػد وكالة شبقا ألحكاـ القانػف السجني .

2

 السدتأجخ السخخز لو قانػف ،حيث يدسح القانػف لمسدتأجخ بالحرػؿ عمى رخرة البشاءويتعمق األمخ باألعساؿ الزخورية ،ولحلظ البج مغ تخخيز مغ مالظ العيغ السؤجخة.
 الييئة أو السرمحة السخررة ليا قصعة األرض أو البشاية ،كالجيات التي يسكشيا اإلستفادة مغندع ممكية أرض مغ أجل السشفعة العامة ،وأصحاب اإلمتيازات لجػ السرالح اإلدارية ،و كحلظ
بعس األشخاص الحيغ تخرز ليع الػكاالت العقارية قصع أراضي أو بشايات غيخ تامة بسػجب

عقػد إدارية  ،3.وقج أجاز قانػف التػجيو العقارؼ لراحب شيادة الحيازة السسشػحة مغ رئيذ
السجمذ الذعبي البمجؼ مغ الحرػؿ عمى ىحه الخخرة .

4

 -1رمدؼ حػحػ" ،رخرة البشاء وإجراءات اليدم في التذريع الجزائري" ،مجمة السفكخ ،كمية الحقػؽ والعمػـ الدياسية،
جامعة دمحم خيزخ ،بدكخة ،العجد  ،2014 ،04ص ,218

 -2السادة  537مغ األمخ  58-75مؤرخ في  26سبتسبخ  ،1975الستزسغ القانػف السجني السعجؿ والستسع ،ج ر عجد
 87صادرة في  30سبتسبخ .1975

 -3الديغ عدرؼ ،ق اررات العسران الفردية وطرؽ الطعن فييا ،دار الفجخ لمشذخ والتػزيع ،ط  ،01مرخ ،2005 ،ص .28
 -4السادتيغ  40-39مغ القانػف رقع  ،25-90السؤرخ في  18نػفسيخ  ،1990الستزسغ قانػف التػجيو العقارؼ ،ج ر
عجد  ،36الرادرة في  22أوت .1990
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 كسا نز قانػف السالية لدشة  2004في األحكاـ الخاصة بتعجيل قانػف التدجيل الخاصة بخسعاإلشيار العقارؼ عمى أف شيادة التخقيع العقارؼ السؤقت تختب نفذ اآلثار القانػنية السشرػص
عمييا في مجاؿ شيادة الحيازة و بالتالي يسكغ لراحبيا شمب الحرػؿ عمى رخرة البشاء.

1

يتزح مسا سبق أف السذخع الجدائخؼ قاـ بالتػسيع مغ دائخة األشخاص الحيغ لع الحق في

شمب رخرة البشاء لتذسل كل مغ السالظ األصمي لمعقار مػضػع شمب الخخرة أو وكيمو أو
الحائد لمعقار أو السدتأجخ السخخز لو ،أو الييئة السخرز ليا العقار ،أو صاحب الحق في

اإلمتياز ،وىحا األمخ يبجو مغ ضاىخه أنو سػؼ يكػف لو إنعكاس عمى إتداع كثافة الشذاط
العسخاني في مخ تمف السجاالت ،الذيء الحؼ يؤثخ عمى البيئة ومػاردىا ،إال أف الحقيقة غيخ ذلظ

إ نصبلقا مغ أف كل ىؤالء األشخاص واف كاف ليع الحق في شمب رخرة البشاء إال أف حرػليع
عمييا مختبط بسجػ إندجاـ مذاريعيع مع الذخوط السػضػعية واإلجخائية الستعمقة بقػاعج التييئة

والتعسيخ وحساية البيئة 2،كسا يجب عمى شالب الخخرة أف يخفق ممفو بسجػعة مغ الػثائق تثبت
صفتو و أخخػ خاصة بالبشاء .

ب -الجية السخترة بتدلم الطلب :نرت السادة  61مغ القانػف رقع  29-90عمى أف شمب
رخرة البشاء يػدع بسقخ السجمذ الذعبي البمجؼ السعشي ،ويخسل شمب الخخرة والسمفات السخفقة

معو في  03ندخ بالشدبة لسذاريع البمجيات الخاصة بالدكشات الفخدية ،وفي  08ندخ بالشدبة لبقية
السذاريع التي تحتاج لخأؼ السرالح العسػمية إلى رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ لسحل وجػد قصعة

األرض ،ويدجل تاريخ إيجاع الصمب بػصل يدمسو رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ في نفذ اليػـ،

بعج التحقق مغ الػثائق الزخورية التي يشبغي أف تكػف مصابقة لتذكيل السمفات عمى الشحػ
السشرػص عميو.

3

-03الرالحيات السخهلة للجساعات اإلقليسية في مشح رخص البشاء :السبجأ في التذخيع

الجدائخؼ وفي اغمب التذخيعات –كالتذخيع الفخندي الحؼ إعتبخ أف السبجأ ىػ إختراص رئيذ
السجمذ الذعبي البمجؼ بسشح رخرة البشاء واالستثشاء ىػ إختراص السحافع أو الػزيخ السكمف
بالتعسيخ– أف تدميع رخرة البشاء يكػف مغ قبل رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ ،غيخ أنو يسكغ

 -1رمدؼ حػحػ ،مرجع سابق ،ص.219
 -2حدػنة عبج الغشي ،الحساية القانهنية للبيئة في إطار التشسية السدتدامة ،مخجع سابق ،ص.56
 -3السادة  45مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  ،19-15الدابق.
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لمػالي ،أو الػزيخ السكمف بالتعسيخ تدميسيا في حاالت حجدىا القانػف 1،وقج نز قانػف البمجية في
السادة  95مشو عمى أف رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ يدمع رخز البشاء حدب الكيفيات السقخرة
في التذخيع و التشطيع السعسػؿ بيسا ،إذ يديخ عمى احتخاـ التذخيع والتشطيع الستعمقيغ بالعقار

والدكغ والتعسيخ وحساية التخاث الثقافي السعسارؼ عمى كامل إقميع البمجية .
أ -إختراص رئيس السجلس الذعبي البلدي:

2

 برفتو مسثال للبلدية :يختز رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ بسشح رخرة البشاء برفتو مسثبل
لمبمجية بالشدبة لجسيع البشاءات في قصاع يغصيو مخصط شغل األراضي ويػافي رئيذ السجمذ

الذعبي البمجؼ الػالي بشدخة مغ الخخرة .
 برفتو مسثال للدولة :يختز رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ بسشح الخخرة برفتو مسثبل
لمجولة إف لع يكغ البشاء واقع ضسغ قصاع يغصيو مخصط شغل األراضي ،وذلظ بعج اإلشبلع
عمى الخأؼ السػافق لمػالي ،أؼ البج مغ مػافقة الػالي ،عكذ الحالة األولى التي يخصخ الػالي

فييا فقط دف شخط الحرػؿ عمى مػافقة مشو .

عشجما يكػف تدميع رخرة البشاء مغ اختراص رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ ،تتع دراسة

الصمب مغ شخؼ الذباؾ الػحيج لمبمجية ،في ىحه الحالة يخسل رئيذ السجمذ ندخة مغ ممف

الصمب إلى السرالح السدتذارة السحكػرة في السادة  ،47مغ خبلؿ مسثمييا في الذباؾ الػحيج في

أجل  08أياـ التي تمي تاريخ إيجاع الصمب و يفرل الذباؾ الػحيج في شمبات الخخز خبلؿ 15
يػما التي تمي تاريخ إيجاع الصمب .

3

ب -إختراص الهالي بسشح رخرة البشاء :ىشاؾ حاالت معيشة يدمع فييا الػالي رخرة البشاء
والستسثمة في :

4

 البشايات والسشذات السشجدة لحداب الجولة والػالية وىياكميا العسػمية .
-1الديغ عدرؼ ،إجراءات إصدار ق اررات البشاء واليدم في التذريع الجزائري ،مخجع سابق ،ص .15
 -2السادة  65مغ القانػف رقع  29-90السعجؿ والستسع  ،الدابق.
 -3السادة  48مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  ،19-15الدابق.
 -4السادة  66مغ القانػف رقع  29-90السعجؿ والستسع ،مخجع سابق.
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 مشذآت اإلنتاج والشقل وتػزيع وتخديغ الصاقة وكحا السػاد اإلستخاتيجية .
 إقتصاعات األرض والبشايات التي ال يحكسيا مخصط شغل األراضي ،والستعمقة أساسا بالداحل
واألقاليع ذات السيدة الصبيعية والثقافية البارزة ،واألراضي الفبلحية ذات السخدود الفبلحي العالي
أو الجيج .

1

أما فسا يخز إختراص الػزيخ السكمف بالتعسيخ ،فتدميع الخخرة مغ شخفو تكػف بالشدبة

لمسذاريع السييكمة ذات السرمحة الػششية أو الجيػية بعج اإلشبلع عمى رأؼ الػالي أو الػالة
السعشييغ .
أما إف كاف تدميسيا مغ إختراص الػالي أو الػزيخ السكمف بالعسخاف يخسل رئيذ السجمذ

الذعبي البمجؼ ممف الصمب مخفقا بخأؼ مرالح التعسيخ التابعة لمبمجية في  07ندخ إلى مرمحة

الجولة السكمفة بالعسخاف قرج إبجاء رأؼ مصابق وذلظ في اجل  08أياـ السػالية لتاريخ إيجاع الصمب،
وتخسل ندخة مغ السمف إلى السرالح السدتذارة مغ خبلؿ مسثمييا في الذباؾ الػحيج لمػالية،
ويجب أف يفرل ىحا الذباؾ الحؼ يخأسو مجيخ التعسيخ أو مسثمو في الصمبات في اجل  15يػما

السػالية لتاريخ إيجاع الصمب .

ويكػف مغ إختراص الػالي تدميع رخز البشاء الخاص بالسذاريع التالية :
 التجييدات العسػمية أو الخاصة ذات مشفعة محمية .
 مذاريع الدكشات الجساعية التي يفػؽ عجد سكانيا  200وحجة سكشية ويقل عغ  600وحجة
سكشية .

ويكػف مغ إختراص الػزيخ السكمف بالعسخاف رخز البشاء الخاصة بالسذاريع اآلتية :
 مذاريع الدكشات الجساعية التي عجد الدكشات فييا يداوؼ أو يتعجػ  600وحجة سكشية .
 األشغاؿ والبشايات والسشذآت السشجدة لحداب الجوؿ األجشبية أو السشطسات .
 السشذات السشتجة والشاقمة والسػزعة والسخدنة لمصاقة .

 -1انطخ السػاد  49، 48 ، 46، 44،45مغ القانػف رقع  29-90السعجؿ والستسع ،السخجع الدابق.
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أما تدميع باقي الخخز يكػف مغ اختراص رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ.

1

ويجب عمى رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ واألعػاف السؤىميغ قانػنيا ،زيارة كل البشايات في

شػر اإل نجاز والقياـ بالسعايشات التي يخونيا ضخورية وشمب الػثائق التقشية الخاصة بالبشاء
واإلشبلع عمييا في أؼ وقت .

2

يتزح مسا سبق أف السذخع الجدائخؼ يػزع االختراص ببغ رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ

والػالي والػزيخ السكمف بالتعسيخ وىػ تقديع يخاعي كثافة األنذصة العسخانية (أعساؿ البشاء) حيث

تدداد في الحجود الجغخافية لمبمجيات ،وخاصة مذاريع البشاء الخاصة ،فسغ السشصق تقخيب اإلدارة

مغ السػاشغ (مبادغ البلمخكدية اإلدارية ) أف يسشح االختراص الػاسع في مشح ىحه الخخرة
لخئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ ،و يتجرج اإلختراص بعج ذلظ لمػالي ثع لمػزيخ السكمف بالتعسيخ.

3

 -04إصدار القرار :بعج دراسة ممف شمب رخرة البشاء فالقخار يكػف إما بسشح الخخرة مغ قبل
الدمصة السخترة قانػنا ،أو رفس تدميع الخخرة بسػجب قخار إدارؼ عمى أساس أف البشاء السخاد
تذييجه ال تتػافخ بو الذخوط القانػنية ،أو تأجيل الفرل في الصمب مغ قبل اإلدارة ويجب أف يكػف

مدببا وال يتجاوز الدشة.

4

يسكغ القػؿ أف رخرة البشاء مغ أىع تخاخيز الزبط اإلدارؼ التي تعبخ عغ الخقابة السدبقة

لحساية السحيط البيئية والػسط الصبيعي ،حيث تيجؼ إلى ضبط السحافطة عمى الصابع األمشي

والجسالي لمعسخاف في إشار إحتخاـ متصمبات البيئة والسحافطة عمى إشار السعيذة وضسانات نػعية
الحياة.

 -1السادة  49مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  ،19-15الدابق.
 -2السادة  73مغ القانػف رقع  29-90السعجؿ والستسع بسػجب القانػف  ،05-04الدابق.
 -3عدرؼ الديغ ،إجراءات إصدار ق اررات البشاء واليدم في التذريع الجزائري ،مخجع سابق ،ص ص . 17-16
 -4السادة  64مغ القانػف رقع  29-90السعجؿ والستسع ،الدابق.
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نظػػػػػام الحظػػػػػػػػػر أو السشػػػػػع

يعتبخ نطاـ الحطخ أو السشع مغ التقشيات التي تستمكيا سمصات الزبط اإلدارؼ البيئي عمى

السدتػػ السحمي مغ أجل حساية البيئة والسحافطة عمييا ،وسيتع التصخؽ إلى تعخيفو ،أنػاعو وبعس
تصبيقاتو.

أوال -تعريف نظام الحظر :يعتبخ نطاـ الحطخ مغ األساليب القانػنية التي تعتسجىا اإلدارة مغ

أجل حساية البيئة ،إذ يسكغ أف ترل القيػد التي تفخضيا سمصات الزبط اإلدارؼ في مجاؿ حساية
البيئة إلى حجود السشع والحطخ مغ القياـ بأنذصة معيشة نط اخ لخصػرتيا عمى البيئة ،ويقرج بالحطخ
السشع الكامل أو الجدئي لشذاط معيغ مغ أنذصة األفخاد أو الجساعات الخاصة مغ جانب سمصة

الزبط إستثشاء بيجؼ حساية الشطاـ العاـ 1،كسا يقرج بو الػسيمة التي تمجا إلييا سمصات الزبط

اإلدارؼ تيجؼ مغ خبلليا إلى مشع إتياف بعس الترخفات بدبب الخصػرة التي تشجع عغ مسارستيا
كحالة حطخ السخور في اتجاه معيغ .

2

وبالتالي فالحطخ عبارة عغ وسيمة قانػنية وقائية تدتعسميا الدمصات اإلدارية السخترة مغ
أجل مشع نذاط معيغ يؤدؼ إتيانو إلى حجوث أضخار بيئية وىحا مغ أجل السحافطة عمى الشطاـ
العاـ بجسيع مجلػالتو التقميجية والحجيثة ،والحطخ قج يكػف مصمقا وقج يكػف ندبيا.

ثانيا -أنهاع نظام الحظر :يػجج نػعاف مغ الحطخ ،حطخ مصمق وحطخ ندبي وسيتع التصخؽ
لكل مشيسا مع إعصاء بعس األمثمة كسا يمي:
 -01الحظر السطلق :يتسثل الحطخ السصمق في مشع القياـ بترخفات معيشة تكػف ذات آثار

سمبية وضارة عمى البيئة ،وىحا السشع يكػف مشعا تاما ال إستثشاء فيو وال تخخيز بذأنو 3،ومغ
تصبيقات الحطخ السصمق نجج:

 -1عادؿ أبػ الخيخ ،الزبط اإلداري وحدوده ،مصابع الييئة السرخية العامة لمكتاب ،القاىخة ،مرخ ،1995 ،ص .229
 -2عسار عػابجؼ ،القانهن اإلداري ،مخجع سابق ،ص .407
 -3عيج دمحم مشاحى السشػخ العازمي ،مرجع سابق ،ص . 467
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الباب الثاني

 مشع صب أو شخح السياه السدتعسمة أو رمي لمشفايات ،أيا كانت شبيعتيا ،في السياه السخررة
إلعادة تدويج شبقات السياه الجػفية وفي اآلبار والحفخ وسخاديب جحب السياه ،وبالتالي فالسذخع
قاـ بحطخ ىحه الشذاشات مغ اجل حساية السياه العحبة وعجـ تعخضيا لمتمػث حفاضا عمى

صحة اإلنداف.

1

 مشع السداس بػضعية الداحل الصبيعية ،وتجب حسايتو وإستعسالو وتثسيشو وفقا لػجيتو
الصبيعية.

2

 مشع البشاءات والسشذات والصخؽ وحطائخ تػقيف الديارات والسداحات السييأة لمتخفيو في
السشاشق السيجدة ،وىي السشاشق التي تكػف التخبة وخط الذاشئ ىذيغ أو معخضيغ لئلنجخاؼ،
ويسكغ إقخار مشع الجخػؿ إلييا والقياـ بأعساؿ لزساف إستقخارىا.

3

 تسشع األنذصة الدياحية ،كالتخييع واألنذصة اإلستحسامية والخياضات البحخية عمى مدتػػ
السشاشق السحسية والسػاقع اإليكػلػجية الحداسة.

4

 يسشع رمي الشفايات السشدلية ،و/أو الرشاعية ،و/أو الفبلحية في الذػاشئ وبسحاذاتيا.

5

 تسشع كل األنذصة في األنذصة في السحسية الصبيعية الكاممة 6والسيسا /التخييع والريج وقتل
الحيػاف وتخخيب الشبات ،جسيع أنػاع الخعي ،كل أنػاع الحفخ والتشقيب .

7

 -1السادة  51مغ القانػف رقع  ،10-03الدابق .
 -2السادة  09مغ القانػف رقع  02-02الستعمق بحساية الداحل وتثسيشو ،الدابق.
 -3السادة  30مغ القانػف رقع  ،02-02الدابق.
 -4السادة  11مغ القانػف رقع  ،02-02الدابق.
 -5السادة  12مغ القانػف رقع  02-03السؤرخ في  17فيفخؼ  2003يحجد القػاعج العامة لبلستعساؿ واالستغبلؿ الدياحييغ
لمذػاشئ ،ج ر عجد  11صادرة في  19فيفخؼ .2003

 -6السادة  02مغ القانػف رقع  02-11السؤرخ في  17فيفخؼ  ،2011يتعمق بالسجاالت السحسية في إشار التشسية
السدتجامة ،ج ر عجد 13صادرة قي  28فيفخؼ  ،2011حيث عخفت السجاالت السحسية بأنيا يقرج بالسحسية الصبيعية
إقميع كل أو جدء مغ بمجية أو بمجيات وكحا السشاشق التابعة لؤلمبلؾ العسػمية البحخية الخاضعة ألنطسة خاصة مغ اجل
حساية الحيػاف والشبات واألنطسة البيئية والبحخية والداحمية و /أو البحخية السعشية.
 -7السادة  08مغ القانػف رقع  ،02-11الدابق.
198

الباب الثاني

اآلليات الق انونية المخولة للجماعات اإلق ليمية في مجال حماية البيئة

 يسشع إعادة إستعساؿ مغمفات السػاد الكيسياوية إلحتػاء مػاد غحائية مباشخة ،ويذار ليحا الحطخ

إجباريا عمى مغمفات السػاد الكيسياوية بعبلمات واضحة تححر مغ األخصار السيجدة لرحة

اإلنداف في حالة إستعساؿ ىحه السغمفات لتخديغ مػاد غحائية.

1

يبلحع أف جسيع السػاد القانػنية التي وضعيا السذخع الجدائخؼ لسشع وحطخ القياـ بشذاط معيغ

برػرة مصمقة راجع لخصػرة ذلظ الشذاط عمى البيئة ،ومغ أجل الحفاظ عمى البيئة سػاء كانت بيئة

شبيعية أو حزخية ،كحساية السياه مغ التمػث والحفاظ عمى الداحل والذػاشئ ،وحساية السجاالت

السحسية ،ويعتبخ ىحا الحطخ نيائي.

 -02الحظر الشدبي :يقرج بالحطخ الشدبي مشع القياـ بشذاشات معيشة ليا خصػرة عمى البيئة،
إال بعج الحرػؿ عمى تخخيز بحلظ مغ الدمصات السخترة وفقا لمذخوط والزػابط السحجدة في

تشطيسات حساية البيئة 2،وىشاؾ بعس الفخوؽ بيغ أنػاع الحطخ ،إذ أف الحطخ السصمق ال تخد عميو

أؼ إستثشاءات فيػ بات ونيائي ،وغيخ خاضع لمتخخيز اإلدارؼ ،وبالتالي ال تدتصيع اإلدارة

إستعساؿ سمصتيا التقجيخية ألنو نيائي بسػجب القانػف ،بيشسا الحطخ الشدبي فيػ غيخ نيائي ويخفع
بسجخد الحرػؿ عمى تخخيز إدارؼ لسسارسة الشذاط ،أؼ بغياب السانع يسشح التخخيز اإلدارؼ،

ومغ ىشا فمئلدارة سمصة تقجيخية لمبت في ىحا الشػع مغ الحطخ ،كسا أف الحطخ السصمق فخض

لخصػرة تمظ األفعاؿ عمى البيئة بيشسا الحطخ الشدبي فخض لتشطيع الشذاط.

كسا يسكغ مبلحطة أيزا أف الحطخ الشدبي يتقاشع مع فكخة التخخيز اإلدارؼ ،أؼ أنو الدبب

في شمب الحرػؿ عمى رخرة لسسارسة نذاط معيغ ،والحطخ الشدبي قج يكػف مغ حيث السكاف
أو مغ حيث الدماف 3،فالحطخ الشدبي يجعل الشذاط مسشػعا مبجئيا يدوؿ بالحرػؿ عمى التخخيز
التخخيز مجاـ أف ذلظ الشذاط استػفى جسمة مغ الذخوط تكفل حساية البيئة ،كسا أف الحطخ

الشدبي قج يكػف ىػ مغ حيث السكاف أو مغ حيث الدماف فيػ ييجؼ إلى تشطيع الشذاط ،ومغ
تصبيقات الحطخ الشدبي نجج:

 -1السادة  09مغ القانػف رقع  ،19-01الستعمق بتدييخ الشفايات وإزالتيا ومخاقبتيا ،الدابق.
 -2ماجج راغب الحمػ ،قانهن حساية البيئة في ضهء الذريعة ،مخجع سابق ،ص.96
 -3حدػنة عبج الغشي ،الحساية القانهنية للبيئة في إطار التشسية السدتدامة ،مخجع سابق ،ص.71
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أ -من حيث الزمان :يعتبخ الحطخ الشدبي متعمقا بالدماف ،عشجما يسشع السذخع القياـ بشذاط
معيغ في فتخات وأوقات معيشة ،ذلظ ألنيا إف مارسيا األشخاص في ذلظ الػقت سػؼ تؤدؼ إلى
أضخار بيئية ،ومغ أمثمتيا:

 مشع مسارسة الفخوسية بجسيع أنػاعيا عمى الذػاشئ سػاء برػرة فخدية أو جساعية في أوقات
تػاجج السرصافيغ ،تحجد بقخار مغ رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ السختز إقميسيا ،األوقات

السدسػح فييا بسسارسة الفخوسية.

1

 مشع الريج عشج تداقط الثمػج ،وفي فتخة غمق مػاسع الريج ،في الميل بإستثشاء الريج عشج
السداء أو الفجخ ،في فتخة تكاثخ الصيػر والحيػانات،

2

 كسا يسشع في الفتخة السغمقة مغ الريج ،عخض الصخائج الحية أو السيتة أو جدء مشيا لمبيع أو

بيعيا أو ش اخؤىا أو نقميا أو بيعيا بالتجػؿ أو ترجيخىا ،إال بتخخيز خاص تدمسو اإلدارة
السكمفة بالريج السخترة إقميسيا .

3

ب -من حيث السكان :يعتبخ الحطخ الشدبي متعمق بالسكاف ،عشجما يقخر السذخع مشع نذاط معيغ
في أماكغ محجدة ،ألف مسارسة ذلظ الشذاط في السكاف السحطػر سػؼ يؤدؼ إلى أضخار بيئية،
ومغ أمثمة الحطخ الشدبي الستعمق بالسكاف :

 يسشع كل إستغبلؿ سياحي لمذػاشئ دوف حيازة حق إمتياز بحلظ ،تتع إزالة كل التجييدات
السقامة عمى الذاشئ بجوف حق إمتياز عمى حداب السخالف.

4

 يسشع وضع البلفتات والمػحات اإلشيارية أو إلراقيا عمى السعالع التاريخية السرشفة أو
السقتخح ترشيفيا إال بتخخيز مغ مرالح الػ ازرة السكمفة بالثقافة .

 -1السادة  38مغ القانػف رقع  ،02-03الدابق.
 -2السادة  25مغ القانػف رقع  07-04الستعمق بالريج ،الدابق.
 -3السادة  60مغ القانػف رقع  07-04الستعمق بالريج ،الدابق.
 -4السادة  13مغ القانػف رقع  ،02-03الدابق.
 -5السادة  22مغ القانػف رقع  04-98الستعمق بحساية التخاث الثقافي ،الدابق.
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 يسشع تفخيغ األوساخ والخدوـ في األمبلؾ الغابية الػششية وكحا وضع أو إىساؿ كل شيء أخخ
مغ شأنو أف يتدبب في حخائق ،غيخ أنو يسكغ التخخيز ببعس التفخيغات مغ شخؼ رئيذ
السجمذ الذعبي البمجؼ بعج إستذارة إدارة الغابات.

1

 ال يخخز بأؼ ىجـ أو بشاء مغ شأنو السداس بالتخاث الصبيعي أو الثقافي أو يذكل خص اخ إال
بعج إستذارة ومػافقة السرالح السخترة.

2

 يسشع مخور العخبات ووقػفيا عمى الزفة الصبيعية ،ويخخز ،عشج الحاجة ،بسخور عخبات
مرالح األمغ اإلسعاؼ أو مرالح تشطيف الذػاشئ وصيانتيا .

3

 كسا يسشع قصع األشجار في السداحات الخزخاء مغ دوف رخرة .

4

فسغ خبلؿ األمثمة نجج أف السذخع يدتعيغ بأسمػب الحطخ كمسا تػقع وجػد خصخ حقيقي ييجد

البيئة ،فيتجخل بسشعو ليحا الترخؼ حفاضا عمى البيئة وتػازنيا ،وبسجخد زواؿ السانع وحرػؿ

السعشي عمى تخخيز إدارؼ يسكغ لمذخز القياـ بحلظ العسل وليحا سسي بالحطخ الشدبي سػاء
كاف محطػ ار بدبب الدماف أو السكاف.

الفرع الثالث
نظػػػػػػػػػػػػػػػام اإللػػػػػػػػػػػػػػػزام
يعتبخ نطاـ اإللداـ مغ التقشيات التي تستمكيا سمصات الزبط اإلدارؼ البيئي عمى السدتػػ

السحمي مغ أجل حساية البيئة والسحافطة عمييا ،وسيتع التصخؽ إلى تعخيفو ،وبعس تصبيقاتو.

أوال -تعريف نظام اإللزام :إذا كانت آلية الحطخ تفخض االمتشاع عغ اإلتياف بعسل ،وبالتالي فيي
ترخؼ سمبي ،فانو في السقابل يسكغ لمسذخع أف يفخض عمى األفخاد القياـ بإتياف ترخؼ معيغ

وىػ إجخاء إيجابي ،ويعخؼ نطاـ اإللداـ برفة عامة عمى أنو لجػء سمصة الزبط لمحفاظ عمى

 -1السادة  24مغ القانػف رقع  12-84مؤرخ في  23جػاف  1984الستزسغ الشطاـ العاـ لمغابات ،الدابق.
 -2السادة  69مغ القانػف رقع  29- 90السعجؿ والستسع ،الدابق.
 -3السادة  23مغ القانػف رقع  ،02-02الدابق.
 -4السادة  18مغ القانػف رقع  06-07الستعمق بتدييخ السداحات الخزخاء وحسايتيا وتشسيتيا ،الدابق.
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الشطاـ العاـ إلى تػجيو أمخ إلى شخز أو مجسػعة مغ األشخاص محجديغ بالقياـ بعسل معيغ،

1

وقج ذىب البعس إلى ضخورة التقيج ببعس الذخوط إلصجار أوامخ الزبط اإلدارؼ مغ أىسيا أف

تكػف ىشاؾ حاجة ضخورية وواقعية زمانا ومكانا لمقياـ بالترخؼ السشرػص عميو ،وأال يكػف
ىشالظ نز تذخيعي يسشع اإلدارة مغ إصجار األوامخ التي تأتي عمى شكل ق اخرات فخدية.

2

وفي إشار حساية البيئة فإف نطاـ اإللداـ يتجدج مغ خبلؿ لجػء الدمصات اإلدارية في حسايتيا
لمبيئة إلى إل داـ األفخاد بالقياـ بأعساؿ تعج ايجابية في نطخىا ،ألنيا تؤدؼ إلى حساية ووقاية البيئة
مغ األضخار التي قج تريبيا كاف تقػـ اإلدارة بإلداـ كل مغ تدبب بفعمو في إحجاث ضخر بالبيئة
بإزالة آثار التمػث عمى نفقتو الخاصة.

3

وبالتالي فاإللداـ عبارة عغ قخار إدارؼ يرجر عغ ىيئات الزبط اإلدارؼ ،يمدـ بػاسصتو

األفخاد والسشذآت بالقياـ بعسل معيغ ،ويجج اإللداـ أصمو ضسغ مبجأ الشذاط الػقائي وترحيح
األضخار باألولػية عشج السرجر والحؼ نز عميو السذخع في الفقخة الخامدة مغ السادة  03مغ

القانػف  ،10-03حيث يدتيجؼ السذخع مغ خبلؿ القياـ بعسل إيجابي عكذ إجخاء الحطخ الحؼ
يتزسغ إلتداما سمبيا بعج القياـ بعسل ما ،واإللتداـ اإليجابي السشصػؼ في مزسػف اإللداـ يتسثل في

ضخورة إتخاذ التجابيخ واإلجخاءات البلزمة والزخورية لزساف حساية فعالة لمبيئة.

4

ثانيا -تطبيقات نظام اإللزام :وضع السذخع الجدائخؼ أحكاما كثيخة تتعمق بشطاـ اإللداـ في
القػانيغ البيئية السختمفة ،وىحه بعس األمثمة:
 -01في إشار حساية الذػاشئ والدػاحل يسكغ لراحب اإلمتياز القياـ شخريا بإستغبلؿ

الذاشئ محل اإلمتياز ،كسا يمدـ بإحتخاـ مخصط تييئة الذاشئ الحؼ يخفق بإتفاقية اإلمتياز ،كسا
يمتدـ صاحب اإلمتياز بالديخ عمى راحة وأمغ وشسأنيشة السرصافيغ وتػضيف مدتخجميغ مؤىميغ
بعجد كاؼ وفتح مخكد إسعافات أولية والديخ عمى نطافة الذاشئ الستشازؿ عميو ،أيزا تييئة

 -1دمحم الرغيخ بعمي ،القانهن اإلداري :التشظيم اإلداري /الشذاط اإلداري ،مخجع سابق ،ص.281
 -2عبج الخؤوؼ ىاشع بديػني ،مرجع سابق ،ص. 140
 -3عيج دمحم مشاحي السشػخ العازمي ،مرجع سابق ،ص .471
 -4عبج الغشي حدػنة ،الحساية القانهنية للبيئة في إطار التشسية السدتدامة ،مخجع سابق ،ص .73
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الذاشئ وممحقاتو قرج إستغبلليا الدياحي وإعادة األماكغ إلى حالتيا الصبيعية بعج إنتياء مػسع
اإلصصياؼ.

1

كسا يجب إجخاء مخاقبة مشتطسة لجسيع الشفايات الحزخية والرشاعية والدراعية التي مغ شأنيا

أف تتدبب في تجىػر الػسط البحخؼ أو تمػثو وتبمغ نتائج ىحه السخاقبة إلى الجسيػر.

2

 -02وفي إشار حساية اليػاء والجػ مغ التمػث ،تذكل اإلنبعاثات السمػثة لمجػ تيجيجا لؤلشخاص
والبيئة أو األمبلؾ ،ويتعيغ عمى الستدببيغ فييا إتخاذ التجابيخ الزخورية إلزالتيا أو تقميريا ،كسا

يجب عمى الػحجات الرشاعية إتخاذ كل التجابيخ البلزمة لمتقميز أو الكف عغ إستعساؿ السػاد

الستدببة في إفقار شبقة األوزوف.

3

كسا يمدـ كل مشتج لمشفايات و/أو حائد ليا بإتخاذ كل اإلجخاءات الزخورية لتفادؼ إنتاج

الشفايات بأقرى قجر مسكغ ،السيسا مغ خبلؿ إعتساد وإستعساؿ تقشيات أكثخ نطافة وأقل إنتاجا
لمشفايات ،اإلمتشاع عغ تدػيق السػاد السشتجة لمشفايات غيخ القابمة لئلنحبلؿ البيػلػجي ،اإلمتشاع
عغ إستعساؿ السػاد التي مغ شأنيا أف تذكل خص اخ عمى اإلنداف ،السيسا عشج صشاعة مشتػجات

التغميف.

4

الفرع الرابع
الترريح اإلداري (اإلبالغ-اإلشعار)
يعتبخ نطاـ الترخيح أو اإلشعار مغ التقشيات التي تستمكيا سمصات الزبط اإلدارؼ البيئي

عمى السدتػػ السحمي مغ أجل حساية البيئة والسحافطة عمييا ،وسيتع التصخؽ إلى تعخيفو ،وأنػاعو.

أوال -تعريف نظام الترريح اإلداري :قج يدسح القانػف لؤلفخاد القياـ بترخفات معيشة دوف
الحرػؿ عمى تخاخيز مدبقة ،عمى الخغع مغ إحتساؿ تمػيثيا لمبيئة ،وعغ شخيق الترخيح

 -1انطخ السػاد  31-30-27-23مغ القانػف رقع  ، 02-03الدابق.
 -2السادة  28مغ القانػف رقع  ، 02-02الدابق .
 -3السادة  46مغ القانػف رقع  ، 10-03الدابق .
 -4السادة  06مغ القانػف رقع  ،19-01الدابق.
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تدتصيع اإلدارة السخترة أف تخاقب السػقف وتتحدب لسػاجية إحتساالت التمػث ،وتتعامل مع
السمػثات إف وججت.

1

ويقرج بشطاـ الترخيح إحاشة عمع الدمصات اإلدارية السخترة بالعدـ عمى مسارسة نذاط
معيغ عشج البجء بو أو أثشاء سيخه ،حتى يتدشى ليحه الدمصات إتخاذ التجابيخ البلزمة لحفع الشطاـ

العاـ والحفاظ عمى البيئة وعشاصخىا 2،فالشذاط السرخح بو ليذ محطػ ار بل ىػ جائد وال يذتخط
لو أؼ تخخيز ،وىػ نػعاف سابق والحق.
ثانيا -أنهاع نظام الترريح اإلداري :يشقدع الترخيح اإلدارؼ إلى نػعاف ترخيح سابق وترخيح
الحق.
 -01الترريح الدابق :ويكػف ضخوريا قبل مسارسة الشذاط ،وىحا الترخيح يدسح لئلدارة
بجراسة األمخ وبحث ضخوؼ الشذاط ونتائجو السحتسمة عمى البيئة ،فإف سكتت اإلدارة وتخكت
الشذاط يتع فيػ ال يذكل أؼ خصػرة عمى البيئة ،وإف بيشت خصػرتو أو قجرت تأثيخه الزار عمى

البيئة نيت عغ القياـ بو.

3

ويقتخب الترخيح الدابق مغ مفيػـ التخخيز ،إذ أف سكػت اإلدارة عمى الخغع مغ إخصارىا

بالشذاط السسارس يسكغ إعتباره تخخيرا ضسشيا بالقياـ بالعسل محل اإلخصار ،أما إذا إتخحت مػقفا

إيجابيا في الخد بأف رفزت الشذاط فيحا يعج رفزا صخيحا يعادؿ رفس التخخيز 4،كسا أف
الترخيح الدابق ىػ عبارة عغ مجخد إعبلـ وإببلغ لئلدارة عكذ التخخيز الحؼ يعتبخ شمبا لئلذف

و السػافقة.

 -1أحسج لكحل ،مرجع سابق ،ص .207
 -2عبلء الجيغ عذي ،مدخل القانهن اإلداري ،دار اليجػ ،الجدائخ ،2012 ،ص.194
 -3أحسج لكحل ،مرجع سابق ،ص.207
 -4حدػنة عبج الغاني ، ،الحساية القانهنية للبيئة في إطار التشسية السدتدامة ،مخجع سابق ،ص.66
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ومغ أمثمة الترخيح الدابق في مجاؿ تدييخ الشفايات نجج أنو يمدـ مشتجػ و /أو حائدو

الشفايات الخاصة الخصخة بالترخيح لمػزيخ السكمف بالبيئة بالسعمػمات الستعمقة بصبيعة وكسية
وخرائز الشفايات.

1

 -02الترريح الالحق :قج يدسح القانػف بسسارسة الشذاط دوف إذف مدبق بذخط اإلببلغ عشو
خبلؿ مجة معيشة ،مسا يدسح لئلدارة بسخاقبة آثار ىحا الشذاط عمى البيئة وإتخاذ اإلجخاءات السشاسبة

لسشع التمػث أو تخفيف آثاره.

2

السطلب الثالث
نظام تقييم اآلثار البيئية لسذاريع التشسية (دراسات التأثير)
في إشار الدياسة الزبصية الػقائية لحساية البيئة ومشع الزخر البيئي قبل وقػعو ،وضع

السذخع عجيج الجراسات التقشية لقياس اآلثار الدمبية لسذخوع معيغ مغ عجمو ،وفي ىحا الرجد
تعتبخ دراسة مجػ التأثيخ البيئي مغ أبخز التجابيخ الػقائية الفعالة في مجاؿ حساية والسحافطة عمى

البيئة ،وتعتبخ إجخاء إدارؼ قبمي ،بإعتبارىا تذكل مخحمة مغ مخاحل إعجاد القخار اإلدارؼ الخاص
بسشح أو عجـ مشح التخخيز ،وىي ذات شابع تقشي بإعتبار أنيا وسيمة عمسية أو شبو عمسية لقياس

اآلثار الدمبية التي تشجع عغ إنجاز مذخوع معيغ ،وبالتالي فيي ذات شابع ندبي يخزع لتصػر

البيانات العمسية السختكدة عمييا.

وتأسيدا عمى ذلظ سيتع التصخؽ ليحا الشطاـ التقييسي لآلثار البيئية عغ شخيق تحجيج مفيػـ

دراسات التأثيخ البيئي (الفرع األول) ،وبعجىا سيتع التصخؽ إلى مجاؿ تصبيق دراسة ومػجد التأثيخ
عمى البيئة ومحتػاىا (الفرع الثاني) ،لمػصػؿ إلى اإلجخاءات الستصمبة لجراسات التأثيخ البيئي

وكيفية السرادقة عمييا( الفرع الثالث).

 -1السادة  21مغ القانػف رقع  ،19-01الدابق .
 -2أحسج لكحل ،مرجع سابق ،ص .208
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الفرع األول
مفيػػػػػػهم دراسػػػػػػػات التأثيػػػػػػػػر البيئػػػػي

تعتبخ دراسات التأثيخ البيئي مغ اآلليات السدتحجثة ألجل حساية البيئة ،وتعتبخ أحج الػسائل

الػقائية لمجساعات اإلقميسية تدتشج إلييا كآلية ضبصية قرج حساية البيئة والػقاية مغ األضخار

البيئية قبل وقػعيا.

أوال -التكريس القانهني لشظام دراسات التأثير البيئي :تدتسج دراسة مجػ التأثيخ أساسيا مغ
مبجأ الحيصة الحؼ يعج مغ السبادغ العامة لحساية البيئة في إشار التشسية السدتجامة ،وقج تع تكخيدو
عمى جسيع السدتػيات ،وقج ضيخت ىحه اآللية ألوؿ مخة في الػاليات الستحجة األمخيكية ضسغ

القانػف الػششي الستعمق بدياسة البيئة لدشة  ،1970ونط اخ لمشتائج االيجابية التي حققتيا ىحه اآللية
في الػاليات الستحجة األمخيكية ،فقج إنتقمت إلى القارة األوروبية ،وقج تبشتيا فخندا بسػجب قانػف

 1976الستعمق بحساية الصبيعة ،وكحلظ السذخع الكشجؼ بسػجب قانػف حساية البيئة لدشة .1979

1

كسا تع تكخيدو في السػاثيق واإلعبلنات الجولية ،فقج نز إعبلف ستػكيػلع لدشة 1972

ضسشيا عمى دراسة مجػ التأثيخ البيئي ،وذلظ ضسغ السادتيغ  15 ،14مشو 2،أيزا إتفاقية التشػع
البيػلػجي لدشة 1992ضسغ السادة  14السعشػنة بتقييع األثخ وتقميل اآلثار السعاكدة إلى الحج

األدنى نرت عمى أنو يقػـ كل شخؼ متعاقج قجر اإلمكاف وحدب اإلقتزاء بإدخاؿ إجخاءات

مشاسبة تقتزي تقييع اآلثار البيئية لمسذاريع السقتخحة السخجح أف تؤدؼ إلى آثار معاكدة كبيخة
عمى التشػع البيػلػجي بغية تفادؼ أو تقميل ىحه اآلثار إلى الحج األدنى إلفداح السجاؿ لمسذاركة

الجساىيخية في ىحه اإلجخاءات عشج اإلقتزاء .

3

 -1شو شيار" ،دراسة التأثير في البيئة (نظرة في القانهن الجزائري)" ،مجمة السجرسة الػششية لئلدارة  ،الجدائخ،1991،

ص .04

 -2حيث نرت السادة  14عمى أف التخصيط العقبلني ىػ أداة أساسية إذا أردنا التػفيق بيغ متصمبات التشسية وضخورة
الحفاظ عمى البيئة وتخقيتيا ،كسا نرت السادة  15مشو عمى انو :أثشاء التخصيط لمسؤسدات البذخية والعسخانية يجب الحخص
عمى تجشب السداس بالبيئة وعمى الحرػؿ عمى الحج األقرى مغ السشافع اإلجتساعية واإلقترادية واإليكػلػجية لمكل في
ىحا الرجد السذاريع التي تيجؼ إلى اإلبقاء عمى ىيسشة اإلستعسار والعشرخية يجب التخمي عشيا،
 -3السخسػـ الخئاسي رقع  163-95السؤرخ في  06جػاف  1995يتزسغ السرادقة عمى اإلتفاقية بذأف التشػع البيػلػجي
السػقع عمييا في ريػدؼ جانيخو في  05جػاف  ،1992ج ر عجد  32صادرة في  14جػاف .1995
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بالشدبة لمقانػف البيئي الجدائخؼ فقج تع الشز عمييا ضسغ قانػف البيئة  03-83السمغى ضسغ

الباب الخامذ تحت عشػاف دراسات مجػ التأثيخ في السػاد مغ  130إلى  ،133إال أف تفعيميا لع
يكتسل إال برجور السخسػـ التشفيحؼ رقع .78-90

1

وبرجور قانػف حساية البيئة في إشار التشسية السدتجامة  10-03نججه قج أولى أىسية كبخػ ليحا
السػضػع حيث خرز الفرل الخابع لجراسة ىحه الشقصة تحت عشػاف " نطاـ تقييع اآلثار البيئية

لسذاريع التشسية :دراسات التأثيخ" ،وقج صجر مخسػـ تشفيحؼ ألجل تصبيقو.

2

ثانيا -تعريف دراسات التأثير البيئي :مغ أجل تحجيج مفيػـ دراسات التأثيخ البيئي سيتع التصخؽ
لتعخيفيا ضسغ الفقو االصصبلحي  ،وبعجىا التصخؽ لتعخيفيا ضسغ التذخيعات القانػنية.

 -01تعريف الفقو االصطالحي :تعخؼ دراسات التأثيخ عمى البيئة بأنيا":عسمية دراسة التأثيخ
الستبادؿ بيغ مذخوعات بخامج التشسية والبيئة بيجؼ تقميز أو مشع التأثيخات الدمبية وتعطيع

التأثيخات اإليجابية بذكل يحقق أىجاؼ التشسية وال يزخ بالبيئة وصحة اإلنداف ،وتعتبخ عسمية
التقييع بسثابة دراسة لمتأثيخات السدتقبمية بسعشى ضخورة وجػد ندبة متفاوتة مغ عجـ اليقيغ ،فبعس

التأثيخات غيخ متػقعة ،كسا أف ىشاؾ تأثيخات غيخ يقيشية وليذ ىحا عيبا في دراسات التأثيخ ،وىي
بيحا السعشى تدتشج إلى مجسػعة مبادغ رئيدية تتسثل في :السذاركة ،الذفافية ،السخونة،

السرجاقية ،السشيج العمسي".

3

كسا عخفت دراسات التأثيخ البيئي بأنيا" :مجسػعة دراسات تبجأ بجراسة فكخة السذخوع مخو ار

بجػانب ججواه الدػقية والفشية والسالية والبيئية والقانػنية إلختيار السذخوع األصح مغ وجية نطخ
السدتثسخ مغ جية ووجية نطخ الجولة مغ جية أخخػ".

4

 -1السخسػـ التشفيحؼ رقع  78-90مؤرخ في  27فيفخؼ 1990الستعمق بجراسة التأثيخ في البيئة ،ج ر عجد  10الرادرة في
 07مارس  ، 1990السمغى بسػجب السادة  23مغ السخسػـ التشفيحؼ . 145-07

 -2السخسػـ التشفيحؼ رقع  145-07مؤرخ في  19ماؼ  ،2007يحجد مجاؿ تصبيق ومحتػػ وكيفيات السرادقة عمى
دراسة ومػجد التأثيخ عمى البيئة ،ج ر عجد  ،34الرادرة في  22ماؼ  ،2007السعجؿ والستسع بالسخسػـ التشفيحؼ رقع

 255-18السؤرخ في  09أكتػبخ ، 2018ج ر عجد  62الرادرة في  17أكتػبخ .2018
 -3خالج مرصفى قاسع ،مرجع سابق ،ص.185
 -4عبج الغشي أبػ الفتػح ،أسس وإجراءات دراسة جدوى السذروعات ،اإلسكشجرية ،مرخ ،1999 ،ص .136
207

الباب الثاني

اآلليات الق انونية المخولة للجماعات اإلق ليمية في مجال حماية البيئة

ويصمق عمى العبلقة بيغ اإلستثسارات والتشسية "تقييع األثخ البيئي لمسذخوعات" ،وذلظ بيجؼ

تحجيج مشافع ومزار السذخوع بجقة ،عغ شخيق حداب السخاشخ السحتسمة مغ إقامة السذخوع

واآلثار البيئية الستختبة عميو 1،فجراسة مجػ التأثيخ عمى البيئة تعتبخ بسثابة إجخاء إدارؼ قبمي ،وال
يذكل ترخفا إداريا محزا ألنيا تجخل في مدار إعجاد القخار اإلدارؼ الخاص بسشح أو رفس

التخخيز 2،كسا أنيا تدسح بتقييع نتائج بعس السذاريع عمى البيئة .

3

وبالتالي فيي وثيقة يعجىا السخترػف مغ أجل الكذف عغ التأثيخات الدمبية السحتسل حجوثيا

عمى مدتػػ البيئة بدبب األنذصة الزارة وتفاعميا عمى السحيط وتقجيع بجائل لتفادؼ ىحه
التأثيخات.

4

ويسكغ القػؿ أف دراسة التأثيخ أو مػجد التأثيخ عمى البيئة ىي دراسة تقييسية لمسذاريع

والسشذات الخصيخة عمى البيئة البحخية البخية والجػية ،مفادىا إتخاذ اإلجخاءات لمػقاية مغ اإلضخار

بالبيئة قبل القياـ بأؼ مذخوع ،فيي تيجؼ لسعخفة اإلنعكاسات السباشخة وغيخ السباشخة لمسذاريع

عمى التػازف البيئي وكحا عمى إشار ونػعية معيذة الدكاف ،لحا تعتبخ رقابة قبمية في مجاؿ
السحافطة عمى البيئة وحسايتيا.

 -02تعريف السذرع الجزائري :عخؼ السذخع الجدائخؼ دراسة التأثيخ عمى البيئة ضسغ قانػف
البيئة لدشة  1983بقػلو" :تعتبخ دراسة مجػ التأثيخ وسيمة أساسية لمشيػض بحساية البيئة ،أنيا
تيجؼ إلى معخفة وتقجيخ اإلنعكاسات السباشخة و/أو غيخ السباشخة لمسذاريع عمى التػازف البيئػؼ

وكحا عمى إشار ونػعية معيذة الدكاف" 5،كسا يجب أف تتقيج أشغاؿ ومذاريع اإلستربلح التي

تدتمدـ رخرة أو ق اخ ار بالسػافقة باإلنذغاالت الستعمقة بالبيئة ،كسا يجب أف تتزسغ الجراسات

الدابقة إلنجاز إستربلح أو مشذآت قج تمحق بحكع أىسية حجسيا وإنعكاساتيا عمى الػسط
 -1مشى قاسع ،التلهث البيئي والتشسية االقترادية ،الجار السرخية المبشانية ،مرخ ،ط  ،2000 ،04ص . 138
 -2وناس يحيى  ،اآلليات القانهنية لحساية البيئة في الجزائر ،مخجع سابق ،ص .178
-Michel Prieur , op, cit , P 62 .

3

 -4مػنى مقبلتي ،سميع حسيجاني" ،الزبط اإلداري .البيئي في الجزائر"  ،مجمة الجراسات القانػنية والدياسية ،جامعة عسار
ثميجي  ،األغػاط ،الجدائخ ،السجمج  ، 05العجد  ، 02جػاف  ، 2019ص .164
 -5السادة  130مغ القانػف رقع  ،03-83الدابق.
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الصبيعي الزخر بو  ،دراسة لسجػ التأثيخ تدسح بتقجيخ عػاقبيا 1،فالسذخع ضسغ ىحا القانػف لع

يتصخؽ لسػجد التأثيخ ألنو حجيث تع إستحجاثو ضسغ قانػف البيئة الججيج الرادر سشة .2003

كسا عخفيا السخسػـ التشفيحؼ رقع  78-90ضسغ السادة  02بقػلو" :يخزع اإلجخاء القبمي

الخاص بجراسة التأثيخ لجسيع أشغاؿ وأعساؿ التييئة أو السشذآت الكبخػ التي يسكغ بدبب أىسيتيا
وأبعادىا وآثارىا ،أف تمحق ضخ ار مباش اخ أو غيخ مباشخ بالبيئة ،والسيسا الرحة العسػمية والفبلحة

والسداحات الصبيعية والحيػاف ،والشبات ،والسحافطة عمى األماكغ واآلثار وحدغ الجػار".

وبالشدبة لقانػف حساية البيئة في إشار التشسية السدتجامة  10-03فقج نرت السادة  15مشو
عمى ما يمي" :تخزع ،مدبقا وحدب الحالة ،لجراسة التأثيخ أو لسػجد التأثيخ عمى البيئة ،مذاريع

التشسية واليياكل والسشذات الثابتة والسرانع واألعساؿ الفشية األخخػ ،التي تؤثخ برفة مباشخة أو
غيخ مباشخة فػ ار أو الحقا عمى البيئة ،السيسا عمى األنػاع والسػارد واألوساط والفزاءات الصبيعية
والتػازنات االيكػلػجية وكحلظ عمى إشار ونػعية السعيذة "

فالسبلحع أف السذخع لع يعخؼ دراسة التأثيخ عمى البيئة بل قاـ بتحجيج السجاالت التي تخزع

ليا ىحه الجراسة ،والسبلحع أيزا أنو قاـ بتػسيع ىحه السجاالت وأضاؼ مجاالت أخخػ مقارنة
بالقانػف رقع .03-83

كسا نجج دراسة أو مػجد التأثيخ في القػانيغ ذات الرمة بالبيئة ،ففي إشار الحساية مغ

األضخار الدسعية لمػقاية والقزاء أو الحج مغ إنبعاث األصػات والحبحبات التي قج تذكل ضخ ار
برحة اإلنداف ،أو مغ شانيا السداس بالبيئة ،فسغ أجل مشح التخخيز لسسارسة بعس األنذصة

البج مغ إنجاز دراسة التأثيخ ،ومغ بيغ ىحه األنذصة نجج الشذاشات الراخبة التي تسارس في
السؤسدات والذخكات ومخاكد الشذاشات والسشذات العسػمية أو الخاصة ،وأيزا الشذاشات

الخياضية الراخبة التي تجخػ في اليػاء الصمق والتي يسكغ أف تدبب أض اخ ار سسعية .

2

كسا أخزع القانػف  19-01الستعمق بتدييخ الشفايات شخوط إختيار مػاقع إقامة مشذات معالجة
الشفايات وتييئتيا وإنجازىا وتعجيل عسميا وتػسيعيا إلى التشطيع الستعمق بجراسة التأثيخ عمى البيئة.
 -1السادة  131مغ القانػف رقع  ،03-83الدابق.
 -2السػاد  74-73-72مغ القانػف رقع  ،10-03الدابق.
 -3السادة  41مغ القانػف رقع  ، 19-01الدابق.
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ونز قانػف السشاجع عمى أنو يجب عمى كل شمب تخخيز إستغبلؿ مشجع أو إستغبلؿ مقمع

أف يخفق شمبو بجراسة التأثيخ عمى البيئة وتخزع ىحه الجراسة لمفحز ومػافقة الدمصات السخترة،

كسا يتعيغ عمى كل شالب تخخيز باإلستكذاؼ السشجسي أو تخخيز إلستغبلؿ مشجسي حخفي أف
يخفق شمبو بسحكخة التأثيخ عمى البيئة لشذاشو السشجسي .

1

ثالثا -أىداؼ دراسات التأثير البيئي :تيجؼ دراسة أو مػجد التأثيخ عمى البيئة إلى تحجيج مجػ
مبلئسة إدخاؿ السذخوع في بيئتو مع تحجيج وتقييع اآلثار السباشخة و/أو غيخ السباشخة لمسذخوع
والتحقق مغ التكفل بالتعميسات الستعمقة بحساية البيئة في إشار السذخوع السعشي.

2

أؼ أف ىحه تيجؼ الجراسات يكػف الغخض مشيا ضساف الدبلمة البيئية وحساية السػارد

الصبيعية ،والسداعجة عمى تحقيق درجة مغ الستابعة والسخاقبة البيئية السدتسخة لمسذاريع لمحيمػلة

دوف إنحخافيا عمى الخط البيئي ،كسا تدسح بتحجيج أىع الخدائخ والدمبيات السختبصة بالسذخوع
وإمتجادىا مغ ناحية الدماف والسكاف وتحجيج الػسائل والبجائل السسكشة لتفادؼ الدمبيات أو الحج
مشيا ،باإلضافة إلى تػضيح تكمفتيا السادية ،الػقت السدتغخؽ وتأثيخىا عمى السذخوع ،مع تحجيج
درجة خصػرة أؼ عشرخ سمبي ،عجد الستزخريغ وفئاتيع .

3

الفرع الثاني
مجال تطبيق دراسة ومهجز التأثير على البيئة ومحتهاىا
حجدت القػانيغ والتشطيسات البيئية السختمفة مجاؿ تصبيق دراسة ومػجد التأثيخ عمى البيئة

وكحا محتػاىا ،وىحا ما سيتع تفريمو مغ خبلؿ ىحا الفخع.

أوال -مجال تطبيق دراسة ومهجز التأثير :حجد القانػف رقع  10-03ضسغ السادة  15مشو
مجاالت تصبيق دراسة ومػجد التأثيخ وتتسثل في مذاريع التشسية واليياكل والسشذات الثابتة

والسرانع واألعساؿ الفشية األخخػ ،وكل األعساؿ الفشية األخخػ التي تؤثخ برفة مباشخة أو غيخ
 -1السادتيغ  128 ، 126مغ القانػف رقع  05-14السؤرخ في  24فيفخؼ  2014الستزسغ قانػف السشاجع  ،ج ر عجد
 18الرادرة في  30مارس .2014

 -2السادة  02مغ السخسػـ التشفيحؼ  145-07السعجؿ والستسع ،الدابق .
 -3عبج هللا لفايجة  ،ميجؼ شباركة" ،دراسات تقييم األثر البيئي كأداة لحساية البيئة في إطار التشسية السدتدامة –دراسة

حالة الجزائر–"  ،مجمة البذائخ اإلقترادية ،جامعة قدشصيشة ،الجدائخ ،السجمج الخابع ،العجد  ،03فيفخؼ  ،2019ص .681
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مباشخة فػ ار أو الحقا عمى البيئة ،السيسا عمى األنػاع والسػارد واألوساط والفزاءات الصبيعية

والتػازنات اإليكػلػجية وكحلظ عمى إشار ونػعية السعيذة.

كسا وضع السخسػـ التشفيحؼ رقع  145-07ممحقيغ ،األوؿ يحجد قائسة السذاريع الخاضعة

لجراسة التأثيخ ،والسمحق الثاني يحجد قائسة السذاريع الخاضعة لسػجد التأثيخ ،تصبيقا لشز السادة

 16مغ قانػف حساية البيئة في إشار التشسية السدتجامة التي تخكت تحجيج قائسة أشغاؿ دراسة
التأثيخ وقائسة محتػػ مػجد التأثيخ لمتشطيع ،ويتزح أف السذخع فخؽ بيشيسا عمى أساس أىسية أو
ضعف تأثيخ األشغاؿ عمى البيئة ،فإف كاف تأثيخ األشغاؿ والسذاريع ذا أىسية عمى البيئة فإنو
يخزع إلجخاءات دراسة التأثيخ ،وإف كاف تأثيخ األشغاؿ عمى البيئة ضعيف فإنيا تخزع

إلجخاءات مػجد التأثيخ.

1

يبلحع أف السخسػـ التشفيحؼ الحالي حجد السذاريع الخاضعة لجراسة ومػجد التأثيخ ،عكذ

السخسػـ التشفيحؼ السمغى  78-90الحؼ لع يحجد األشغاؿ واألعساؿ الخاضعة لجراسة التأثيخ ،بل
نز في ممحقو عمى األشغاؿ وأعساؿ التييئة والسشذآت السعفاة مغ إجخاء دراسة التأثيخ عمى البيئة،
وحرخىا في  27نذاشا.

2

وتشجد دراسة أو مػجد التأثيخ عمى البيئة عمى نفقة صاحب السذخوع مغ شخؼ مكاتب

دراسات ،أو مكاتب خبخات ،أو مكاتب إستذارات معتسجة مغ الػ ازرة السكمفة بالبيئة  3،وىحا أمخ
شبيعي ألف مثل ىحه الجراسات تحتاج إلى خبخة تقشية مغ أشخاص ذؼ كفاءة واختراص.
ثانيا -محتهى دراسة ومهجز التأثير :نرت السادة  16مغ القانػف رقع  10-03عمى ما
يحتػيو دراسة التأثيخ وىي كاآلتي :

 عخض عغ الشذاط السدمع القياـ بو ،

 وصف لمحالة األصمية لمسػقع وبيئتو المحيغ قج يتأثخاف بالشذاط السدمع القياـ بو ،

 -1السادة  16مغ القانػف رقع  ،10-03الدابق.
 -2انطخ السمحق الخاص بقائسة حرخ األشغاؿ وأعساؿ التييئة والسشذات السعفاة مغ إجخاء دراسة التأثيخ في البيئة،
السخسػـ التشفيحؼ  ،78-90الدابق.
 -3السادة  22مغ القانػف رقع  ،10-03الدابق ،والسادة  04مغ السخسػـ التشفيحؼ  145-07السعجؿ والستسع ،الدابق.
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 وصف لمتأثيخ السحتسل عمى البيئة وعمى صحة اإلنداف بفعل الشذاط السدمع القياـ بو،
والحمػؿ البجيمة السقتخحة ،

 عخض عغ آثار الشذاط السدمع القياـ بو عمى التخاث الثقافي ،وكحا تأثيخاتو عمى الطخوؼ
اإلجتساعية واإلقترادية ،

 عخض عغ تجابيخ التخفيف التي تدسح بالحج أو بإزالة ،وإذا أمكغ بتعػيس اآلثار السزخة
بالبيئة والرحة .

أما عغ محتػػ مػجد التأثيخ فقج أحاليا السذخع إلى التشطيع ،وىػ ما نرت عميو السادة 06

مغ السخسػـ التشفيحؼ ،145-07

1

حيث تزسغ محتػيات دراسة ومػجد التأثيخ السعج عمى أساس

حجع السذخوع واآلثار الستػقعة عمى البيئة ودوف التفخقة بيشيسا ،وىػ نفذ ما جاء بو قانػف حساية
البيئة ولكغ بذيء مغ التفريل .

الفرع الثالث
إجراءات دراسة ومهجز التأثير على البيئة وكيفية السرادقة علييا
تسخ دراسة ومػجد التأثيخ البيئي عمى إجخاءات قانػنية محجدة ،كسا تتع السرادقة عمييا وفقا

لصخؽ محجدة ضسغ القانػف .

أوال -إجراءات دراسة ومهجز التأثير على البيئة :يجب أف تػدع دراسة أو مػجد التأثيخ عمى
البيئة مغ شخؼ صاحب السذخوع لجػ الػالي السختز إقميسيا في أربعة عذخ( )14ندخة
وندختيغ رقسيتيغ مؤش اخ عمييا مغ شخؼ مكتب الجراسات ،وتقػـ السرالح السكمفة بالبيئة

السخترة إقميسيا بفحز محتػػ دراسة أو مػجد التأثيخ بتكميف مغ الػالي في أجل ال يتجاوز
شي اخ واحجا إبتجاء مغ تاريخ تبميغ الصمب ،ويسكشيا أف تصمب مغ صاحب السذخوع كل معمػمة أو
دراسة تكسيمية الزمة ،ويسشح صاحب السذخوع ميمة شيخيغ لتقجيع السعمػمات التكسيمية السصمػبة،

 -1تع تعجيل ىحه السادة بسػجب السادة  03مغ السخسػـ التشفيحؼ  255-18السؤرخ في  09أكتػبخ  2018السعجؿ والستسع

لمسخسػـ التشفيحؼ رقع  ، 145-07حيث قاـ السذخع بتغييخ بعس فقخات السادة  06مغ السخسػـ التشفيحؼ  ، 145-07كسا

أضاؼ فقخة ججيجة رقع  14نز مغ خبلليا عمى إلدامية إرفاؽ دراسة أو مػجد التأثيخ لدوما بتقخيخ وصفي لمسذخوع يعجه
مكتب الجراسات ويػضع تحت ترخؼ الجسيػر أثشاء مجة التحقيق العسػمي.
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وعشج تجاوز ىحا األجل تخفس السرالح السكمفة بالبيئة دراسة أو مػجد التأثيخ إذا لع يقع الصالب
بإيجاع أؼ شمب مبخر لتسجيج األجل ،ويتع تبميغ الصالب بالخفس.

1

ثع يقػـ الػالي بإعبلف فتح تحقيق عسػمي بعج الفحز األولي وقبػؿ دراسة أو مػجد التأثيخ

بسػجب قخار ،وذلظ لجعػة الغيخ أو كل شخز شبيعي أو معشػؼ مقيع بسشصقة الجراسة إلبجاء

أرائيع في السذخوع السدمع إنجازه في اآلثار الستػقعة عمى البيئة ،حيث قيج السذخع بسػجب

السخسػـ التشفيحؼ  255-18حق الغيخ في إبجاء آرائيع ،وربط ىجا الحق بذخط اإلقامة بسشصقة
الجراسة وذلظ إلبجاء آرائيع في السذخوع السدمع انجازه وآثاره عمى البيئة.

2

ويجب إعبلـ الجسيػر بالقخار الستزسغ فتح التحقيق العسػمي عغ شخيق التعميق في مقخ
الػالية والبمجيات السعشية وفي أماكغ مػقع السذخوع وكحلظ الشذخ في يػميتيغ وششيتيغ عمى حداب
صاحب السذخوع ،ويجب أال تتجاوز مجة التحقيق  15يػما إبتجاء مغ تاريخ التعميق ،ثع يقػـ الػالي

السختز إقميسيا بكل اإلجخاءات الزخورية لمتحقيق العسػمي ،ويقػـ بتعييغ محافطا محققا مغ أجل
ىحا التحقيق ،ليحخر الػالي في نياية التحقيق ندخة مغ مختمف اآلراء السحرل عمييا ويجعػ

صاحب السذخوع لتقجيع محكخة جػابية في أجل ال يتعجػ عذخة ( )10أياـ .

3

ثانيا -السرادقة على دراسة ومهجز التأثير البيئي :بعج إستكساؿ التحقيق العسػمي يخسل

السمف الستزسغ آ ارء السرالح التقشية ونتائج التحقيق العسػمي مخفقا بسحزخ السحافع السحقق
والسحكخة الجػابية لراحب السذخوع عغ اآلراء الرادرة حدب الحالة :

 الػزيخ السكمف بالبيئة بالشدبة لجراسة التأثيخ ،

 السرالح السكمفة بالبيئة السخترة إقميسيا بالشدبة لسػجد التأثيخ الحيغ يقػمػف بفحز دراسة أو
مػجد التأثيخ والػثائق السخفقة ويسكشيع اإلتراؿ بالقصاعات الػ ازرية السعشية واإلستعانة بكل
خبخة ،ويتعيغ عمى السرالح التقشية السكمفة مغ الػالي ،بسجخد فتح التحقيق العسػمي ،البت في

دراسة أو مػجد التأثيخ في أجل ال يتعجػ شي اخ واحجا إبتجاء مغ تاريخ إستدبلـ شمب الخأؼ،

 -1السادتيغ  08 ،07مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  145-07السعجؿ والستسع ،الدابق.
 -2السادة  09مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  145-07السعجؿ والستسع ،الدابق.
 -3السػاد مغ  10إلى  15مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  ،145-07الدابق.
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وفي حالة عجـ رد السرالح التقشية خبلؿ ىحا األجل وبعج تحكيخ واحج يعتبخ رأؼ ىحه السرالح

مػافقا،

1

ويكػف الػزيخ السكمف بالبيئة ىػ السدؤوؿ عغ السػافقة عمى دراسة التأثيخ ،ويخسل قخار

السػافقة أو الخفس إلى الػالي السختز إقميسيا لتبمغييا لراحب السذخوع ،والػالي السختز إقميسيا

ىػ السختز بالسػافقة عمى مػجد التأثيخ ،وىػ السدؤوؿ عغ إببلغ صاحب السذخوع بقخار السػافقة

أو رفس مػجد التأثيخ ،ويكػف لمذخز السخفػض ممفو الحق في الصعغ أماـ الػزيخ السكمف

بالبيئة ،دوف السداس بحقو في الصعػف القزائية .

2

فجراسة التأثيخ البيئي ليا إستعساالت متعجدة ،فيي وسيمة لتػضيح وتحجيج لآلثار الشاجسة عغ

اإلستثسار بالشدبة لراحب السذخوع ،كسا تعتبخ وسيمة إلعبلـ وإببلغ الجسيػر ووسيمة مداعجة
إلتخاذ الق اخرات اإلدارية .

3

مسا سبق ذكخه ندتشتج أف أىع الفخوؽ بيغ دراسة ومػجد التأثيخ تكسغ في أف دراسة التأثيخ

تكػف في األشغاؿ التي لجييا تأثيخ كبيخ عمى البيئة كسذاريع تييئة وإنجاز شخؽ سخيعة ،ومذاريع
بشاء وتييئة مصار ومحصة شائخات ،مذاريع إنجاز وتييئة مػانئ صشاعية ومػانئ صيج بحخؼ

ومػانئ تخفييية ،ومذاريع بشاء أنابيب نقل السحخوقات الدائمة أو الغازية 4،بيشسا مػجد التأثيخ تكػف
في األشغاؿ التي لجييا تأثيخ ضعيف عمى البيئة ،ومغ أمثمة السذاريع التي تخزع لجراسة التأثيخ
نجج ،مذاريع تشقيب عغ حقػؿ البتخوؿ والغاز لسجة تقل عغ سشتيغ ،مذاريع تييئة حػاجد مائية،

مذاريع إنجاز السقابخ ،مذاريع تييئة تقديسات حزخية تقل مداحتيا عغ عذخة ىكتارات ،مذاريع
إنجاز مشذات ثقافية ورياضية أو تخفييية بإمكانيا إستقباؿ أقل مغ خسدة ( )5000أالؼ

شخز.

5

 -1السادتيغ  17 ،16مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  ،145-07الدابق.
 -2السادتيغ  19 ،18مغ السخسػـ التشفيحؼ  145-07السعجؿ والستسع ،الدابق .
- Michel Prieur,op, cit, P 65 .

3

 -4السمحق األوؿ مغ السخسػـ التشفيحؼ  145-07السعجؿ والستسع بسػجب السادة  10مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع ،255-18
الخاص بقائسة السذاريع التي تخزع لجراسة التأثيخ.

 -5السمحق الثاني مغ السخسػـ التشفيحؼ  145-07السعجؿ والستسع بسػجب السادة  10مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع ،255-18
الخاص بقائسة السذاريع التي تخزع لسػجد التأثيخ.
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أيزا دراسة التأثيخ السختز بالسػافقة عمييا أو رفزيا ىػ الػزيخ السكمف بالبيئة ،بيشسا

مػجد التأثيخ الػالي السختز إقميسيا ىػ السختز بقبػليا أو رفزيا .

وبالتالي فجراسة أو مػجد التأثيخ تعج مغ بيغ أىع التجابيخ الػقائية لحساية البيئة قبل وقػع أؼ

ضخر  ،وىي ضسانة لدبلمة البيئة مغ األخصار ،ورغع أىسيتيا باعتبارىا وسيمة رقابة قبمية إال أنيا
ال تمع بكل السذاريع التي تذكل خص اخ عمى البيئة لرعػبة تحجيجىا.

السبحث الثاني
اإلجراءات الهقائية ذات الطابع اإل تفاقي لحساية البيئة
اذا كاف القانػف ىػ الػسيمة التي تدتعسميا الجولة لتشفيح إلتداماتيا مغ أجل حساية البيئة ،فإف
ذلظ لغ يتحقق إال إذا قامت الدمصات اإلدارية بجورىا الفاعل في مجاؿ الحفاظ عمى البيئة بالشطخ
إلى ما تتستع بو مغ إمتيازات وسمصات تخػليا القياـ بسا تخاه ضخوريا لمحفاظ عمى سبلمة البيئة
ودفع التمػث عشيا مدتعيشة في ذلظ بجسمة مغ الػسائل واألدوات القانػنية سػاء كانت ذات شابع
إ نفخادؼ أو ذات شابع اتفاقي ،ىحه األخيخة التي تتجدج مغ خبلؿ صػرتيغ ىسا التخصيط البيئي
والعقػد اإلدارية البيئية.
فالجساعات اإلقميسية لجأت إلى األساليب اإلتفاقية بسػجب ما تتستع بو مغ سمصات
وصبلحيات كإجخاءات وقائية مغ أجل ضساف الدبلمة البيئية ،وسيتع دراسة ىحه األساليب اإلدارية
الػقائية ذات الصابع االتفاقي مغ خبلؿ:
السطلب األول :التخطيط البيئي.
السطلب الثاني :العقهد اإلدارية البيئية.

السطلب األول
التخطيػػػػػػػػػػػط البيئػػػػػػػػػػػػػػػػػي
شكمت الطخوؼ البيئية الجافع األوؿ في تحػالت الدياسات البيئية لجوؿ عجيجة ،فإدراكا بخصػرة

الػضع البيئي الخاىغ الشاتج عغ التصػر التكشػلػجي والرشاعي ،ونتيجة لتأصل فكخة محاربة ىحه

السذكل أو مشع وقػعو ،ضيخت الحاجة إلى تػشيج الحمػؿ البيئية ،أو الحيمػلة دوف وقػع السذاكل
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البيئية أو التخفيف مغ وشأتيا ،مغ ىشا تع إعتساد أسمػب التخصيط البيئي كآلية وقائية لحساية

البيئة.

وتعتبخ آلية التخصيط البيئي مغ أىع اآلليات القانػنية التي إعتسجىا السذخع الجدائخؼ مغ أجل

حساية البيئة ،ويشقدع التخصيط البيئي إلى ثبلثة أنػاع ،فعمى السدتػػ الػششي يطيخ مغ خبلؿ
التخصيط البيئي الذسػلي ،أما عمى السدتػػ السحمي فيطيخ مغ خبلؿ التخصيط البيئي السحمي،
وىشاؾ أيزا التخصيط البيئي القصاعي.

وقج شكل التخصيط السحمي إحجػ أىع الػسائل التي إستشجت إلييا الجدائخ في سبيل تحقيق

تشسيتيا في شتى السجاالت سػاء اإلقترادية واإلجتساعية والرشاعية والفبلحية والعسخانية ،وأسشجت

ميسة التخصيط في كل ىحه السجاالت إلى السجالذ السحمية 1،فالجساعات اإلقميسية تمجأ ألسمػب

التخصيط البيئي عمى السدتػػ السحمي مغ أجل وضع حمػؿ لحساية البيئة والتخفيف مغ السذاكل
البيئية قبل وقػعيا ،ومغ أجل تحميل ذلظ سيتع التصخؽ لساىية لتخصيط البيئي السحمي (الفرع

األول) ،وإبخاز أىع تصبيقات ىحا التخصيط عمى السدتػػ السحمي (الفرع الثاني).

الفرع األول
ماىية التخطيط البيئي السحلي
تتجو اإلدارة الحجيثة إلى إنتياج التخصيط البيئي كأداة لحساية البيئة ،بإعتباره األسمػب األمثل

في تحقيق األىجاؼ الػششية في ىحا اإلشار ،والحؼ يقػـ عمى التذاور والتشديق بيغ مختمف

الستعامميغ في السجاؿ البيئي ،قرج البحث عغ أفزل وأحدغ خيار لحساية البيئة بذكل عقبلني

وفعاؿ 2،حيث يعتبخ التخصيط البيئي مغ أبخز الحمػؿ السسكشة التي تجج مكانيا ضسغ الدياسات
البيئية الحجيثة ،فيػ مغ األساليب الػقائية التي تدتعسميا الجولة بجسيع ىيئاتيا مغ أجل تجارؾ
الػضع البيئي ومحاولة إصبلحو ،وتمعب الجساعات اإلقميسية دو ار بار از في وضع سياسة بيئية
محمية وقائية مغ خبلؿ السخصصات التي تديخىا.

أوال -مفيهم التخطيط البيئي السحلي :يعتبخ التخصيط بجسيع أشكالو وسيمة تشتيجيا الجوؿ في
العرخ الحجيث مغ اجل تحقيق التشسية بجسيع مطاىخىا ،وفي السجاؿ البيئي يكتدي التخصيط
 -1حدغ مرصفى حديغ ،اإلدارة السحلية السقارنة ،ديػاف السصبػعات الجامعية ،الجدائخ ،ط  ،1982 ،02ص .156
 -2عمي سعيجاني ،حساية البيئة من التلهث بالسهاد اإلشعاعية والكيساوية في القانهن الجزائري ،مخجع سابق ،ص .240
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البيئي نفذ أىسية التخصيط ،وليحا ستذسل ىحه الجراسة تعخيف التخصيط برفة عامة ،وبعجىا

تعخيف التخصيط البيئي.

 -01تعريف التخطيط :تع وضع العجيج مغ السفاىيع لتحجيج السقرػد بالتخصيط ،حيث عخفو
األستاذ سعيج دمحم السرخؼ بأنو":عسمية ذىشية تتزسغ التفكيخ فيسا ىػ مدتيجؼ وكيفية الػصػؿ

إلى تحقيقو" 1،كسا أعتبخ التخصيط مغ أىع السدائل التي تعتسج عمييا الجولة في عسميتيا اإلدارية،
فيقرج بو رؤية السدتقبل وإستذخافو ،ثع اإلستعجاد لسػاجيتو 2،كسا تع تعخيفو بأنو عبارة عغ عسل
متعمق بسػاجية السدتقبل ،عغ شخيق التشبؤ بو واإلستعجاد لو ،بتػقع السذكبلت ووضع الخصط
السسكشة لسػاجيتيا.

3

ومغ خبلؿ مجسل ىحه التعاريف ندتشتج أف التخصيط يذكل عشر اخ ىاما مغ عشاصخ أؼ

قخار إدارؼ ألف أؼ وحجة إدارية البج أف تخصط ،حيث يعج الخصػة األولى مغ وضائف اإلدارة ،وىػ
عسمية مدتسخة لزساف سيخ أمػر العسل لتحقيق األىجاؼ والغايات السخجػة مغ العسل ،أو السذخوع

السصمػب تشفيحه.

4

وبالتالي فالتخصيط عسػما يعتبخ الػسيمة األساسية التي بسػجبيا تزسغ الجولة تحقيق تشسية

إقترادية إجتساعية ،بسعخفة أىع ما ييجد الجولة مغ معزبلت ومحاولة وضع حمػؿ لسػاجيتيا.

 -02تعريف التخطيط البيئي :يقرج بالتخصيط في مجاؿ حساية البيئة والسحافطة عمى
عشاصخىا السختمفة وضع بخنامج يتزسغ قػاعج وتشطيسات محجدة لحساية البيئة ،مغ خبلؿ التػقع
والتشبؤ بالسخاشخ والسذكبلت البيئية التي يسكغ أف تطيخ مدتقببل ،وأخح الحيصة والححر بذأنيا

عغ شخيق وضع الخصط البلزمة لػقايتيا وكحلظ لمتقميل مغ الخدائخ الستختبة عمييا.

5

 -1سعيج دمحم السرخؼ ،التشظيم واإلدارة :مدخل معاصر لعسليات التخطيط والتشظيم والقيادة والرقابة ،الجار الجامعية
لمصباعة والشذخ والتػزيع ،القاىخة ، 1999 ،ص .53

 -2حديغ عثساف دمحم عثساف ،دروس في اإلدارة العامة ،الجار الجامعية ،مرخ ،1996 ،ص.72
 -3محسػد شسحاط ،السدخل لعلم اإلدارة العامة ،دار اليجػ ،الجدائخ ،2010 ،ص.103
 -4حداـ العخبي ،التخطيط اإلداري ،دار أسامة لمشذخ والتػزيع ،عساف ،األردف ،ط  ،2010 ،01ص.07
 -5عيج دمحم مشاحى السشػخ العازمي ،مرجع سابق ،ص .294
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كسا عخؼ بأنو مفيػـ ومشيج ججيج في مجاالت التخصيط يقػـ مذخوعات الخصة مغ مشطػر

بيئي ،أو بسعشى آخخ ىػ التخصيط الحؼ يحكسو بالجرجة األولى البعج البيئي واآلثار البيئية الستػقعة

لخصط التشسية عمى السجػ السشطػر وغيخ السشطػر ،فيػ التخصيط الحؼ ييتع بالقجرات أو الحسػلة
البيئية بحيث ال تتعجػ مذخوعات التشسية وشسػحاتيا الحج اإليكػلػجي الحخج.

1

وعخؼ أيزا بأنو "وضع بخنامج يتزسغ قػاعج وتشطيسات محجدة لحساية البيئة ،مغ خبلؿ

التػقع والتشبؤ بالسخاشخ والسذكبلت البيئية التي يسكغ أف تطيخ مدتقببل ،وأخح الحيصة والححر
2

بذأنيا عغ شخيق وضع الخصط البلزمة لػقايتيا وكحلظ لمتقميل مغ الخدائخ الستختبة عمييا"

وإتجو الفقو إلى وضع معياريغ لمتعخؼ عمى السخصط البيئي ،السعيار الذكمي ،الحؼ يدتشج

عمى السرصمح السدتخجـ لمتخصيط ،فالسخصط البيئي كل مخصط يتشاوؿ عشر اخ واحجا مغ

العشاصخ البيئية أو جسيعيا وذلظ إستشادا إلى تعخيف البيئة التي إعتسج السذخع في تعخيفيا الشطخ
إلى العشاصخ السكػنة لمبيئة الصبيعية واإلصصشاعية 3،إال أف ىحا ال يحل مذكمة التعخؼ عمى

السخصصات البيئية ،نط اخ إلستخجاـ السذخع الجدائخؼ عجة مرصمحات غيخ مألػفة لمتعخؼ عمى
السخصط البيئي ،كإستخجاـ مرصمح السخصط عشج اإلشارة إلى السخصط الػششي لتييئة اإلقميع،
ومخصصات التييئة والتعسيخ ،مخصصات السياه...،الخ

4

فتعجد السرصمحات التي تعبخ عغ التخصيط البيئي أدػ إلى عجـ فعالية تصبيق السعيار

الذكمي لمتعخؼ عمى السخصصات البيئية ،لحلظ تع تفعيل السعيار السػضػعي والحؼ يقػـ عمى

أساس فحز محتػػ السخصط وشخيقة إعتساده لشتسكغ بعج ذلظ مغ ترشيفو بأنو مخصط بيئي

قصاعي أو شسػلي أو انو ليذ مخصصا بيئيا ،إذ يخػ الفقو بأف تصبيق السعيار السػضػعي يدتجعي
البحث في شبيعة السػضػع السشطع والحؼ يشبغي أف يشجرج ضسغ تعخيف البيئة أو احج عشاصخىا،

 -1زيغ الجيغ عبج السقرػد غشيسي ،التخطيط البيئي مفاىيسو ومجاالتو ،سمدمة نذخات ثقافية تعشى بقزايا البيئة ،جسعية
حساية البيئة ،الكػيت ،افخيل  ،2018ص.15

 -2إسساعيل نجع الجيغ زنكو ،مرجع سابق ،ص .355
 -3تشز السادة  07/4مغ قانػف رقع  10-03أف البيئة ":تتكػف مغ السػارد الصبيعية البلحيػية والحيػية كاليػاء والجػ
والساء واألرض وباشغ األرض والشبات والحيػاف بسا في ذلظ التخاث الػراثي وأشكاؿ التفاعل بيغ ىحه السػارد ،وكحا األماكغ

والسشاضيخ والسعالع الصبيعية".
 -4وناس يحيى ،اآلليات القانهنية لحساية البيئة في الجزائر ،مخجع سابق ،ص ص .36-35
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وكحا مغ خبلؿ تػفخ الصابع التذاورؼ في إعجاده والحؼ يؤدؼ إلى تحميل األوضاع الحالية
والسدتقبمية لمعشرخ البيئي.

1

ونط اخ لغياب مفيػـ خاص بالتخصيط البيئي السحمي فإف تعخيفو ال يخخج عغ نصاؽ تعخيف

التخصيط البيئي لكغ يكػف عمى السدتػػ السحمي ،وبإشخاؾ الجساعات اإلقميسية ،وبالتالي فيػ
مفيػـ ورؤية واعية تعسل كزابط لكل أنػاع الخصط اإلقترادية واإلجتساعية التي تدتيجؼ

إستخجاـ مػارد البيئة بسا يحقق ليا اإلستخجاـ الستدف واآلمغ عمى السدتػػ السحمي ،حيث يسكغ
القػؿ أنو عبارة عغ بخنامج يتزسغ قػاعج وتشطيسات محجدة لحساية البيئة مغ خبلؿ التػقع والتشبؤ
بالسخاشخ والسذكبلت البيئية والتي يسكغ أف تطيخ مدتقببل ،وأخح الحيصة والححر بذأنيا عغ

شخيق وضع الخصط البلزمة لمػقاية مشيا والتقميل مغ خدائخىا.

2

ويحتاج التخصيط البيئي إلى تػفخ مجسػعة مغ السقػمات لزساف تشفيح السذاريع والصسػحات

السدتيجفة عمى أرض الػاقع بشجاعة وفاعمية ،تتمخز أىسيا في المخكدية التخصيط ،السذاركة
الذعبية ،الكفاءة السيشية والسالية ،وإفتخاض التكامل فيسا بيشيا مصمب جػىخؼ لتحقيق نػعية فعالة

لمتخصيط البيئي.

3

ثانيا -التكريس القانهني للتخطيط البيئي :تع تكخيذ التخصيط البيئي في مؤتسخ ستػكيػلع لدشة
 ،1972الحؼ يعتبخ أولى التجسعات حػؿ مدألة حساية البيئة ،حيث بيغ أف التخصيط الخشيج يعج
الػسيمة الجػىخية لمتػفيق بيغ تحقيق التشسية الذاممة وبيغ الحفاظ عمى بيئة نطيفة غيخ ممػثة.

4

كسا أف التذخيعات السقارنة ىي األخخػ جدجت سياسة التخصيط البيئي ،حيث كانت فخندا

مغ أولى دوؿ غخب أوروبا أخحا بالتخصيط لمتغمب عمى مذكبلت التشسية بػضع خصة قػمية

شاممة 5،حيث تع دمج الدياسة البيئية في فخندا في السخصط الػششي لمتشسية اإلقترادية
 -1وناس يحيى ،اآلليات القانهنية لحساية البيئة في الجزائر ،مخجع سابق  ،ص ص .36-35
 -2حدػنة عبج الغاني ،الحساية القانهنية للبيئة في إطار التشسية السدتدامة  ،مخجع سابق ،ص ص .141-140
3

- Jérôme Fromageau, Phillipe Guttiner, Droit de l’environnement, Edition Eyrolles, Paris,
1993 p 107.
 -4السػاد  20 ،17 ،15 ،14 ،13مغ إعبلف ستػكيػلع،
 ،https://legal.un.org/avl/pdf/ha/dunche/dunche_a.pdfتم زيارة الموقع بتاريخ 81 :جوان .7182
 -5زيغ الجيغ عبج السقرػد غشيسي ،التخطيط البيئي مفاىيسو ومجاالتو ،مخجع سابق ،ص .14
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واإلجتساعية ،حيث إعتسج التذخيع الفخندي مشيج التخصيط لمقياـ بسا يمدـ لحساية البيئة ،حيث
يطيخ التخصيط كإحجػ اآلليات الفعالة لمػقاية الذاممة الجائسة مغ األضخار التي تمحق بالبيئة،

ومغ أبخز السخصصات الخاصة بحساية البيئة في فخندا ىػ السخصط األخزخ أو السخصط الػششي
لمبيئة ويدسح ىحا السخصط لمحكػمة بإعجاد سياسة حكػمية لمبيئة تقػـ عمى إدماج وبذكل آلي
البيئة ضسغ كل السجاالت،وإنذاء وسائل وىياكل مغ شأنيا ضساف سياسة مدتجامة لحساية البيئة.

1

كسا إعتسج السذخع السرخؼ عمى سياسة التخصيط البيئي كآلية قانػنية ضسغ القانػف  04لدشة

 1994متشاوال مغ خبللو مػضػع حساية البيئة عغ شخيق جياز يقػـ بخسع الدياسة العامة وإعجاد

الخصة البلزمة حفاضا عمى البيئة ودعع تشسيتيا ومتابعة تشفيحىا بالتشديق مع الجيات اإلدارية

السخترة.

2

وبالشدبة لمسذخع الجدائخؼ ففي الفتخة التي تمت اإلستقبلؿ ومغ خبلؿ تػجو أنطارىا إلى وضع

خصط تشسػية ،في السجاؿ اإلقترادؼ واإلجتساعي مغ أجل دفع عجمة التشسية ،محجثة بحلظ ثػرة

إقترادية مغ غيخ التفكيخ في نفاذ ىحه السػارد أو إضسحبلليا ،ميسمة الجانب البيئي في الخصط

التشسػية ،والجدائخ كغيخىا مغ الجوؿ الشامية إتخحت نفذ السػقف الدمبي في مؤتسخ األمع الستحجة
لحساية البيئة بدتػكيػلع وذلظ مغ خبلؿ حرخ مفيػـ التشسية في الجانب االقترادؼ وغياب

مفيػـ الدياسة البيئية في السجتسع الجدائخؼ وذلظ راجع لقمة الػعي ومخمفات اإلستعسار.

3

وبرجور أوؿ قانػف لحساية البيئة سشة  4،1983لع يشز عمى التخصيط البيئي كآلية لتحقيق

التػازف بيغ التشسية والبيئة ،بل أدرج حفع حساية البيئة كأحج العشاصخ األساسية لدياسة التخصيط

اإلقترادؼ واإلجتساعي 5،بالخغع أف السادة الثانية مشو تشز صخاحة عمى ضخورة عجـ إختبلؿ
التػازف بيغ البيئة وتحقيق التشسية اإلقترادية ،إال أف السبلحع ىػ صجور قػانيغ متعمقة بالتخصيط

اإلقترادؼ واإلجتساعي دوف مخاعاة الجانب البيئي خاصة مشيا قانػف السخصط الخساسي البلحق
- Michel prieur, Op.cit, p 29.

1

 -2آػساؿ عبدي" ،التخطيط البيئي كآلية قانهنية مدتحدثة لحساية البيئة وتحقيق التشسية السدتدامة" ،مجمة الشبخاس
لمجراسات القانػنية ،السجمج  ،04عجد  ،01مارس  ،2019ص .19

 -3السرجع نفدو ،ص .19
 -4القانػف رقع  ،03-83الستعمق بحساية البيئة ،الدابق.
 -5آػساؿ عبدي ،مرجع سابق ،ص.19
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لقانػف حساية البيئة الستزسغ التػجو االشتخاكي لدشة  1989-1985الحؼ نز عمى التػازف بيغ

التشسية اإلقترادية وحساية البيئة ،إال انو لع يكغ تػجو بيئي بقجر ما كاف تػجو إشتخاكي ،لكغ
بعس القػانيغ األخخػ التي ليا عبلقة بالبيئة نرت عمى التخصيط مشيا قانػف التييئة والتعسيخ.

1

وبرجور قانػف حساية البيئة في إشار التشسية السدتجامة  ،10-03يبلحع أف السذخع

الجدائخؼ قج أقخ صخاحة تخصيط األنذصة البيئية التي تقػـ بيا الجولة بإعتباره أحج أدوات تدييخ

الجولة 2،غيخ أف السذخع لع يقع بإعصاء تعخيف لمتخصيط البيئي برفة عامة ،ولمتخصيط البيئي
السحمي برفة خاصة ،لكشو خرز الفرل الثالث مغ الباب الثاني مغ قانػف حساية البيئة في
إشار التشسية السدتجامة  10-03لتخصيط األنذصة البيئية ،إذ تكمع السذخع ضسشو عغ السخصط

الػششي لمشذاط البيئي والتشسية السدتجامة ،حيث تعجه الػ ازرة السكمفة بالبيئة ،ويحجد ضسشو مجسل

األنذصة التي تعتدـ الجولة القياـ بيا في مجاؿ البيئة ،ويعج ىحا السخصط لسجة خسذ سشػات.

3

ومغ ىحا السشصمق أضحى التخصيط البيئي ضخورة حتسية في مجاؿ تدييخ وحساية البيئة

جدجتو الدياسة البيئية الجدائخية إثخ تحػالتيا ،وأصبح مكخسا في قػانيغ بيئية داخمية متشػعة.

وقج نطع السذخع الجدائخؼ مػضػع التخصيط في قػانيغ عجيجة ذات صمة بالبيئة كالقانػف رقع

 19-01الستعمق بتدييخ الشفايات ومخاقبتيا وإزالتيا ،إذ نز عمى إنذاء السخصط البمجؼ لتدييخ
الشفايات السشدلية وما شابييا 4،والقانػف رقع  20-01الحؼ نطع في الفرل الثالث السخصط الػششي

لتييئة اإلقميع ،وتزسغ القدع األوؿ مشو السخصصات التػجييية لمبشى التحتية الكبخػ والخجمات
الجساعية ذات السشفعة الػششية ،كالسخصط التػجييي لمسياه ،والسخصط التػجييي لمتشسية الدراعية،

والسخصط التػجييي لمرحة ،5...كسا نز القانػف  02-02عمى إنذاء مخصط لتييئة وتدييخ
السشاشق الداحمية في البمجيات السجاورة لمبحخ ،مغ أجل حساية الفزاءات الذاشئية ،وأيزا
مخصصات لمتجخل السدتعجل فيسا يخز حاالت التمػث في الداحل أو في السشاشق الذاشئية أو

 -1آػساؿ عبدي ،مرجع سابق ص ص .20 -19
 -2السادة  05مغ القانػف رقع  ،10-03الدابق.
 -3السادتيغ  14 ،13مغ قانػف رقع  ،10-03الدابق.
 -4السادة  29مغ القانػف  ،19-01الستعمق بتدييخ الشفايات ومخاقبتيا وإزالتيا ،الدابق.
 -5السادة  22مسغ القانػف رقع  ،20-01الستعمق بتييئة اإلقميع وتشسيتو السدتجامة ،الدابق.
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في حاالت تمػث أخخػ في البحخ تدتجعي التجخل السدتعجل،

1

كسا نز القانػف رقع 20-04

عمى إحجاث مخصط عاـ لمػقاية مغ الخصخ الكبيخ ،فيسا يخز كل خصخ كبيخ 2،كالفيزانات

والدالزؿ وحخائق الغابات واألخصار اإلشعاعية والشػوية...

3

ثالثا -أىسية التخطيط البيئي :تكسغ أىسية التخصيط في كػنو مغ الدياسات الػقائية في مجاؿ
حساية البيئة ،كسا يعج الشػاة السحػرية أو العامل الجػىخؼ في إنجاح مختمف اآلليات البيئية ذات
الصابع الػقائي.

4

حيث أصبح تحقيق التشسية السدتجامة مختبصا بالتخصيط البيئي ،إذ يعج ىحا الشػع مغ التخصيط

آلية فعالة إلستخجاـ السػارد البيئية بكفاءة ،وبأسمػب ال يزخ بالبيئة ،ويحقق في نفذ الػقت

التشسية السصمػبة ،وقج تدايج اإلىتساـ بالتخصيط البيئي نط اخ ألىسيتو في تحقيق التػازف بيغ تحقيق

أىجاؼ التشسية والحفاظ عمي البيئة.

5

كسا تكسغ أىسيتو في حساية األوساط البيئية ومختمف مكػناتيا مغ خصخ التمػث والتجىػر

بإعتبارىا مقػمات أساسية لمتػازف االيكػلػجي ،فاإلستغبلؿ غيخ العقبلني لمسػارد الصبيعية واإلقباؿ
السكثف لؤلنذصة الرشاعية والسشيج التقميجؼ في إنتاج الصاقة كميا عػامل تؤدؼ إلى تمػيث البيئة،
وليحا يعتبخ التخصيط البيئي الحل األندب لمسذاكل البيئية.

6

فالتخصيط البيئي مغ أ نجح وسائل حساية البيئة ،فشتيجة لصابعو الػقائي يؤدؼ إلى تجشب

حجوث السخاشخ والسذاكل البيئية قبل حجوثيا 7،إلى جانب الحمػؿ الحيػية السقتخحة في إشار
 -1السادتيغ  33 ، 26مغ القانػف رقع  ،02-02الستعمق بحساية الداحل وتثسيشو ،الدابق.

 -2السادة  16مغ القانػف رقع  20- 04الستعمق بالػقاية مغ األخصار الكبخػ وتدييخ الكػارث في إشار التشسية السدتجامة،
الدابق.

 -3السادة  10مغ القانػف  ،20-04الدابق.
 -4وناس يحيى ،الحق في البيئة ،مخجع سابق ،ص.09
 -5بداـ سسيخ الخميجؼ ،فاشسة الدىخاء شمحي ،مرجع سابق ،ص .262
 -6أحسج بمسخابط" ،تحدين كفاءة إستخدام الطاقة الشظيفة ألجل التشسية السدتدامة والسحافظة على البيئة" ،مجمة العمػـ
اإلجتساعية واإلندانية  ،العجد  ،16سشة  ،2007ص ,48
 -7عيج دمحم مشاحى السشػخ العازمي ،مرجع سابق ،ص .295
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التخصيط البيئي التي مغ شأنيا أف تتجاوز العجيج مغ السذاكل البيئية السصخوحة عمى مدتػيات

مختمفة ،وخيخ مثاؿ عمى ذلظ الحمػؿ السؤدية إلى إعتساد مرادر الصاقة الشطيفة ،التخيث في

إستعساؿ السبيجات الدراعية ،إجخاء دراسات كافية قبل إستخجاـ األسسجة الكيساوية ،تشطيع عسمية

الخؼ لمحفاظ عمى نػعية جيجة لمتخبة ،إقامة محسيات بحخية وإرساء ثقافة عجـ إلقاء الشفايات في
السجارؼ السائية.

1

الفرع الثاني
تطبيقػػػػػات التخطيػػػػػػػػط البيئػػػػػػػػي
إعتسج السذخع الجدائخؼ نػعيغ مغ التخصيط ،التخصيط البيئي القصاعي والتخصيط البيئي

الذسػلي ،حيث أف ىحا األخيخ يشقدع إلى نػعيغ التخصيط البيئي السخكدؼ والتخصيط البيئي

السحمي.

ستتخكد ىحه الجراسة عمى السخصصات السحمية ،ذلظ أف ميسة رعاية البيئة إداريا مدالة محمية

إقميسية أكثخ مشيا قزية مخكدية ،كسا أف معصيات السخصصات السخكدية تتأثخ بصخيقة التدييخ

السحمي في السجاؿ البيئي ،كسا سيتع التصخؽ إلى بعس السخصصات القصاعية لرمتيا السباشخة
بالتدييخ السحمي ،وبالتالي سيتع دراسة السخصصات السحمية لمػقػؼ عمى الجور الحؼ تقػـ بو

الجساعات اإلقميسية عغ شخيق ىحه السخصصات في حساية البيئة.

أوال -السيثاؽ البلدي حهل حساية البيئة والتشسية السدتدامة  :2004-2001أعتسج السيثاؽ
البمجؼ مغ أجل التشسية والتشسية السدتجامة في إشار بخنامج اإلنعاش االقترادؼ ،وجاء ضسغ
أىجافو تحجيج األعساؿ التي يجب أف تقػـ بيا الدمصات البمجية ،مغ أجل الحفاظ عمى بيئة ذات

نػعية جيجة وإنتياج سياسة فعالة لتحقيق تشسية مدتجيسة عمى مدتػػ البمجيات 2،أؼ تػضيح
وتحجيج األعساؿ التي يجب أف تقػـ بيا سمصات البمجية مغ أجل الحفاظ عمى بيئة ذات نػعية

جيجة.

وقج تعخض ىحا البخنامج إلى أىسية إحجاث تغييخ في نسط تدييخ وحساية البيئة محميا ،وذلظ

مغ خبلؿ تفعيل دور البمجيات وتعديد تجخبلتيا في ترػر الحمػؿ وصياغة األىجاؼ اإلستخاتيجية
 -1أحسج السيجؼ ،مرجع سابق ،ص ص .82- 80
 -2دمحم لسػسخ ،مرجع سابق ،ص .53
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السبلئسة لسػاجية التحجيات البيئية السحمية ،فتختيبا عمى ذلظ تع صياغة السيثاؽ البمجؼ حػؿ البيئة

والتشسية السدتجامة كػثيقة محمية تػجييية تيجؼ إلى تجاوز القرػر الحؼ إنتاب حساية البيئة عمى

السدتػػ السحمي ،وقج اشتسل السيثاؽ عمى ثبلثة أجداء ىي:

1

 -01اإلعالن العام للشهايا واإل لتزام األخالقي للسشتخبين السحليين :تزسغ ىحا اإلعبلف جسمة
مغ السبادغ األخبلقية التي يجب عمى السشتخب السحمي التحمي بيا ومشيا:
 الػعي بالسدؤولية الجساعية لحساية البيئة.
 الجور الفعاؿ لمبمجيات لقخبيا مغ السػاشغ.

 ضخورة السحافطة عمى السػارد الصبيعية مغ أجل تحقيق التشسية السدتجامة.
 إشخاؾ جسيع الفاعميغ مغ إدارات و جسعيات في الحفاظ عمى البيئة.
 اإللتداـ بعجـ نقل السذاكل البيئية الحالية لؤلجياؿ القادمة .

 العدـ عمى الحج أو التقميل مغ اإلنبعاثات السمػثة ،واإلقتراد في الصاقة ،وإستعساؿ
التكشػلػجيا الشطيفة ،وحساية السػارد ،وتصػيخ الفزاءات الصبيعية ،كالسداحات الخزخاء
والغابات السػجػدة داخل الشديج العسخاني.

 كسا شسل اإلعبلف االلتداـ بتشفيح بخنامج لئلعبلـ والتخبية حػؿ حساية البيئة والتشسية
السدتجامة لرالح السشتخبيغ السحمييغ ،وأعػاف اإلدارات السحمية وعسػـ السػاششيغ وإشخاؾ

السجتسع السجني في تدييخ البيئة.

 -02السخطط السحلي للعسل البيئي (أجشدة  :)21نتيجة لمعجد الكبيخ الحؼ آؿ إليو التجخل
السحمي في مجاؿ حساية البيئة ،واإلىتساـ الستدايج بسػضػع حساية البيئة ،إقتشع السذخع الجدائخؼ
بأىسية تغيخ مشيج التجخل السحمي في تدييخ وحساية البيئة بإدخاؿ عشرخ التشبؤ والترػر في

العسل البيئي السحمي ،مغ خبلؿ السخصط السحمي ،والحؼ تع الشز عميو في السيثاؽ البمجؼ –

السحمي لمعسل البيئي أجشجا 21السحمي حػؿ البيئة والتشسية السدتجامة 2،حيث يعج أرضية تبشي عميو
الجساعات اإلقميسية سياستيا لمحفاظ عمى البيئة ،وإحتػػ عمى جسمة مغ األىجاؼ ،مغ أىسيا:
 تحديغ الػضع البيئي وضساف تشسية مدتجامة لمبمجية .
 -1يحيى وناس ،اآلليات القانهنية لحساية البيئة في الجزائر ،مخجع سابق ،ص ص .60-58
 -2السخجع نفدو ،ص ص .61_60
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 إثخاء أسمػب التدييخ السحمي البيئي مغ خبلؿ السذاركة والسذاورة مع الذخكاء الفاعميغ
والسجتسع السجني.

 تصػيخ قجرات البمجية لمتكفل بالسذاكل البيئية.

 تبشي الجساعات السحمية الستجاندة شبيعيا بخنامجا مذتخكا مغ خبلؿ آليات لمتعاوف.
 القياـ بالتقييع الجورؼ لحساية البيئية وإنذاء الػضائف الخزخاء.

 ضساف التدييخ السدتجيع لمسػارد الصبيعية والبيػلػجية ،وإعتساد نطاـ التخصيط والتدييخ
السحمي السبشي عمى إحتخاـ تجانذ الخرػصيات الصبيعية لسختمف العشاصخ الصبيعية.

 تييئة السشاشق الرشاعية ومشاشق التػسع الدياحي والسشاشق السحسية والسػاقع األثخية
والثقافية والتاريخية وتدييخىا.

 إستذارة السػاششيغ وإشخاكيع في مخاحل صشع القخار البيئي.

 إحجاث تعاوف بيغ البمجيات لسػاجية التجىػر البيئي ،وتييئة السشاشق الرشاعية .
 حساية األراضي الفبلحية.

 -03السؤشرات الخاصة بتقييم البيئة :تزسغ قياـ البمجيات بعسميات جخد وإحراء لجسمة مغ
البيانات البيئية وتقييسيا خبلؿ الفتخة السستجة مغ  2001إلى  ،2004وتخريز عائجات مالية

لكل بخنامج مقتخح لمتجخل عمى السدتػػ السحمي ،ومغ بيغ ىحه البخامج الدكغ ،الغابات ،التخبة،
الشفايات الحزخية ،الداحل ،...وتطل ضػابط تخريز وتػزيع ىحه العائجات السالية لمبمجيات
غامزة ،إذ يجيل ما إذا تع حدابيا عمى أساس جدامة السذاكل البيئية السحمية بشاء عمى تقػيع

سابق ،أـ عمى أساس تػزيع مالي تشاسبي بيغ مختمف بمجيات الػشغ ،أما في القانػف السقارف
تعتبخ السػاثيق السحمية وسيمة لمجساعات السحمية لمحرػؿ عمى دعع مالي ،ومغ خبلؿ ىحا الجعع

السالي لؤلعساؿ التي تبخمجيا الجساعات السحمية تحاوؿ الجولة أف تخمق نػعا مغ اإلرتباط بيغ
السشتخبيغ السحمييغ والييئات السخكدية.

1

 -1أميشة ريحاني" ،التخطيط البيئي السحلي في التذريع الجزائري" ،مجمة السفكخ ،كمية الحقػؽ والعمػـ الدياسية ،جامعة
دمحم خيزخ بدكخة ،العجد  ،2016 ،13ص  ،573نقبل عغ:

Patrick le louarn, les chartes de l'environnement entre décentralisation et déconcentration ,
conception et mise en oeuvre d'une politique publique de l'état, RJ.E, 1-1995, p. 28 .
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وعسػما تسحػر ىحا البخنامج حػؿ األنذصة السػجية لجعع السؤسدات واألنذصة اإلنتاجية

الفبلحية ،كسا خرز لتعديد السرمحة العامة في ميجاف الخؼ ،الشقل وتحديغ السدتػػ السعيذي،
وتشسية السػارد البذخية ،مغ أجل تحقيق التشسية السحمية ،وقج تسيد بإنعاش مكثف لمتشسية

اإلقترادية ومغ خبلؿ دعع الشذاشات اإلنتاجية كالفبلحة ،والريج والسػارد السائية مع الحفاظ عمى
حساية الشطاـ البيئي الخعػؼ ،وكحا إحياء الفزاءات الخيفية بالجباؿ واليزاب العميا والػاحات
وتحقيق التشسية السحمية البذخية والتذغيل والحساية اإلجتساعية.

1

وقج إعتسجت اإلستخاتيجية الػششية البيئية في الجدائخ عمى عجة آليات يعتسج عمييا لتصبيق

التخصيط البيئي ،ويعخؼ بأنو أسمػب عمسي مشطع يدتيجؼ التػصل إلى أفزل الػسائل إلستغبلؿ
مػارد البيئة الصبيعية والقجرات البذخية في تكامل وتشاسق شامميغ وفق ججوؿ زمشي معيغ مغ خبلؿ
مجسػعة مغ السذخوعات السقتخحة.

2

ثانيا -التخطيط البيئي القطاعي :ىػ ذلظ التخصيط الحؼ يتخرز بتشاوؿ عشرخ مغ العشاصخ
البيئية أو مذكمة بيئية معيشة ،يتشاوؿ كل قصاع عمى حجا ،ىحا الشػع مغ التخصيط يداعج الحكػمة

السخكدية في تحقيق أىجافيا اإلستخاتيجية ،مغ خبلؿ الدساح لكل قصاع بالعسل بذكل مدتقل عغ

باقي األجيدة ،ويداىع في محاسبة السدؤوليغ عغ كل قصاع ،كقصاع التعسيخ ،قصاع

الغابات...الخ.

3

فالسخصصات البيئية القصاعية أغمبيا مخصصات وششية كالسخصط الػششي لمتشسية الفبلحية،

والسخصط الػششي لتييئة اإلقميع ،مغ أجل إحجاث تػازف إقميسي يذسل كامل التخاب الػششي مغ
خبلؿ إنذاء مجف ججيجة بالجشػب واليزاب العميا ،وكحلظ السخصط الػششي لمساء وأيزا السخصط
الػششي لمتدييخ الشفايات الخاصة ،غيخ أف ىشاؾ مخصصات قصاعية محمية كالتخصيط العسخاني

والسخصط البمجؼ لتدييخ الشفايات.

 -01التخطيط العسراني :تعخؼ البيئة العسخانية بأنيا السحيط اإلصصشاعي الحؼ أقامو اإلنداف
في إشار الػسط الصبيعي الحؼ نذأ فيو ،فقج عسل اإلنداف عمى تعسيخ األرض وجعميا أكثخ تػافقا
 -1كخيع زرماف ،مرجع سابق ،ص ص .204-200
 -2حسيجة حدغ ،مرجع سابق ،ص .67
 -3عبج السشعع بغ أحسج ،العيج بغ بػلخباح" ،التخطيط البيئي القطاعي في الجزائر" ،مجمة الحقػؽ والعمػـ اإلندانية،
الجدائخ ،السجمج التاسع ،العجد  ،04ديدسبخ  ،2016ص .469
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وتشاغسا مع حاجاتو تحقيقا لغاياتو ،وىحا اإلمتجاد والتػسع العسخاني محكػـ بكثيخ مغ القػانيغ التي

تحجد الذخوط الستصمبة في التخصيط العسخاني ،وكحا حساية البيئة والحفاظ عمييا بذكل فعاؿ ،وال
يتحقق كل ىحا إال عغ شخيق وضع إشار قانػني يزع حجودا لترخفات الغيخ في مجاؿ التييئة

والتعسيخ 1،ويسكغ القػؿ أف االىتسامات البيئية كانت مغيبة في مجاؿ العسخاف ،إلى أف جاء القانػف

 29-90الستعمق بالتييئة والتعسيخ ،وأدرج مػضػع البيئة ضسغ السػاضيع العسخانية ،ومغ ابخز
ماجاء بو ىحا القانػف ىي السخصصات السػضػعة في مجاؿ التعسيخ.

حيث تعج مخصصات التييئة العسخانية مغ بيغ السخصصات البيئية السحمية ذات الصابع

الذسػلي ،حيث أنو فزبل عغ مداىسة ىحه السخصصات بتحجيج التػجييات األساسية لتييئة

األراضي وضبط تػقعات التعسيخ وقػاعجه مغ جية ،فإنيا تدعى مغ جية أخخػ إلى تحجيج الذخوط
التي تدسح بتخشيج إستعساؿ السداحات ووقاية الشذاشات الفبلحية وحساية السداحات الحداسة

السػاقع والسشاضخ 2،ذلظ فإنو يقع عمى عاتق األجيدة التخصيصية العسخانية في الجولة ضخورة وضع

خصة شاممة لتشطيع البيئة العسخانية 3،ونط اخ ألىسية التخصيط العسخاني في تشطيع السجف واألقاليع فقج
قامت معطع تذخيعات العالع بتبشي ىحا التخصيط ،عمى غخار السذخع الجدائخؼ ،وقج أوجب قانػف
البمجية  10-11البمجية أف تتدود بكل أدوات التعسيخ السشرػص عمييا في التذخيع والتشطيع
السعسػؿ بيسا بعج السرادقة عمييا بسػجب مجاولة السجمذ الذعبي البمجؼ.

4

وقج عخؼ التخصيط العسخاني بأنو" :نيج لمتشبؤ بالتشطيع الحؼ يدسح و ُيسكغ الدمصات
5
العسػمية مغ تػجيو الشسػ العسخاني والديصخة عميو مغ خبلؿ إعجاد وتشفيح وثائق التعسيخ".
وتتذكل أدوات التعسيخ مغ السخصصات التػجييية لمتييئة والتعسيخ ومخصصات شغل

األراضي ،ويسكغ أف يزسا مجسػعة مغ البمجيات تجسع بيشيا مرالح إقترادية وإجتساعية أو

بمجية وبالشدبة لسخصط شغل األراضي جدء مغ بمجية.

6

 -1صافية اقمػلي أولج رابح ،قانهن العسران الجزائري(أىداؼ حزرية ووسائل قانهنية) ،دار ىػمة ،الجدائخ ،ط ،02
 ،2015ص .65

 -2حدػنة عبج الغشي ،الحساية القانهنية للبيئة في إطار التشسية السدتدامة ،مخجع سابق ،ص .163
 -3إسساعيل نجع الجيغ زنكو ،مرجع سابق ،ص . 360
 -4السادة  113مغ القانػف رقع  ،10-11الدابق.
5

- Abou Warda ,Ali Hadjredj, les instruments d'urbanisme en Algérie entre théorie et
pratique, Alger, les nouveaux défis de l'urbanisme, l'Harmattan, Paris, 2003, p 265.
 -6السادتيغ  12 ،10مغ القانػف رقع  29-90السعجؿ والستسع ،الدابق.
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أ -السخطط التهجييي للتييئة والتعسير :يعتبخ السخصط التػجييي لمتييئة والتعسيخ أحج
السخصصات العسخانية التي تعتسج عمييا الجساعات اإلقميسية مغ أجل تحجيج التػجيات العامة لمتييئة

العسخانية لمبمجيات .

 تعريف السخطط التهجييي للتييئػػػػػة والتعسيػػػػػػػر :ىػ عبارة عغ أداة لمتخصيط السجال ػ ػ ػي

والتدييخ الحزػ ػخؼ ،يحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػجد التػجيي ػ ػ ػ ػ ػ ػات األساسية لمتييئػة العسخانيػة لمبمجيػة أو البمػجيات السعشيػة-
ىحه البمجيات قج تجسعيا عػامػل مذػتخكة كإشػتخاكيا فػي تػزيػع السيػاه -أخػحا بعػيغ اإلعتبػار ترػاميع
التييئػػة ومخصصػػات التشسيػػة ويزػػبط الرػػيغ السخجعيػػة لسخصػػط شػػغل األ ارضػػي ،ويتجدػػج السخصػػط
التػجييي لمتييئة والتعسيخ في نطاـ يرحبو تقخيخ تػجييي ومدتشجات بيانية مخجعية.

1

 مهضهع السخطط التهجييي للتييئة والتعسير  :يقػـ ىحا السخصط بتحجي ػ ػ ػج التخريػ ػ ػز

العاـ لؤلراضي عمى مجسػع تخاب بمجية أو مجسػعة البمجيات حدب القصاعات السختمفة ،كسا يحجد
تػسيع السباني الدكشية وتسخكد السرالح والشذاشات وشبيعة ومػقع التجييدات الكبخػ واليياكل
األساسية ويقػـ أيزا بتحجيج مشاشق التجخل في األندجة الحزخية والسشاشق الػاجب حسايتيا.

ويقدع ىحا السخصط السشصقة التي يتعمق بيا إلى قصاعات محجدة:

2

3

 القطاعات السعسرة :وىي التي تذسل كل األراضي حتى واف كانت غيخ مجيدة بجسيع
التييئات التي تذغميا بشايات مجتسعة ومداحات فاصمة ما بيشيا ومدتحػذات التجييدات

والشذاشات ولػ غيخ مبشية كالسداحات الخزخاء والحجائق والفدحات الحخة والغابات
الحزخية السػجية إلى خجمة ىحه البشايات الستجسعة ،كسا تذسل أيزا األجداء مغ السشصقة

السعسخة الػاجب تججيجىا وإصبلحيا وحسايتيا.

 -1السادتيغ  ،17 ،16مغ القانػف رقع  29-90السعجؿ والستسع ،الدابق.
 -2السادة  18مغ القانػف رقع  29-90السعجؿ والستسع ،الدابق.
 -3السػاد مغ  20إلى  22مغ القانػف رقع  29-90السعجؿ والستسع ،الدابق.
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 القطاعات السبرمجة للتعسير :تذسل القصاعات السخررة لمتعسيخ عمى األمجيغ القريخ
والستػسط في آفاؽ عذخ سشػات حدب ججوؿ مغ األولػيات السشرػص عمييا في

السخصط التػجييي لمتييئة والتعسيخ.

 القطاعات غير القابلة للتعسير :وىي القصاعات التي يسكغ أف تكػف حقػؽ البشاء
مشرػصا عمييا محجدة بجقة وبشدب تتبلءـ مع اإلقتراد العاـ لسشاشق ىحه القصاعات.

 إجراءات إعداد السخطط التهجييي للتييئة والتعسير:كل بمجية البج أف يتع تغصيتي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
بسخصط لمتييئة والتعسيخ ،ويتع إعجاد مذخوعو بسبادرة مغ رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ وتحت
مدؤوليتو ،وتتع السػافقة عمى مذخوع السخصط بعج مجاولة السجمذ الذعبي البمجؼ أو السجالذ

الذعبية البمجية في حالة ما إذا كاف ىحا السخصط يغصي بمجيتيغ أو أكثخ 1،ويجب أف تبيغ ىحه
السجاولة ما يأتي:

2

 التػجييا ت التي تحجدىا الرػرة اإلجسالية لمتييئة أو مخصط التشسية بالشدبة إلى التخاب
السقرػد.

 كيفيات مذاركة اإلدارات العسػمية والييئات والسرالح العسػمية والجسعيات في إعجاد
السخصط التػجييي والتعسيخ.

 القائسة السحتسمة لمتجييدات ذات الفائجة العسػمية ،والستعمقة ببخامج الجولة والجساعات
اإلقميسية والسؤسدات والسرالح العسػمية.

3

ويقػـ رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ أو رؤساء السجاؿ الذعبية البمجية أو السؤسدة

العسػمية السذتخكة بيغ البمجيات باشبلع رؤساء غخؼ التجارة ورؤساء غخؼ الفبلحة ،ورؤساء

السشطسات السيشية ،ورؤساء الجسعيات السحمية لمسختفقيغ كتابيا بالسقخر القاضي بإعجاد
السخصط التػجييي لمتييئة والتعسيخ ،ويسشح ليع ميمة  15يػما إبتجاء مغ تاريخ إستبلميع

الخسالة لئلفراح عسا إذا كانػا يخيجوف أف يذاركػا في إعجاد ىحا السخصط وتعييغ مسثمييع في

حالة ثبػت إرادتيع.

4

 -1السادتيغ  25 ،24مغ القانػف رقع  29-90السعجؿ والستسع ،الدابق..
 -2السادة  02مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  177-91السعجؿ والستسع ،الدابق.
 -3السادة  13مغ قانػف رقع  29-90السعجؿ والستسع ،الدابق.
 -4السادة  07مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  177-91السعجؿ والستسع ،الدابق.
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يعخض مذخوع السخصط السػافق عميو لتحقيق عسػمي مغ شخؼ رئيذ السجمذ الذعبي

البمجؼ أو رؤساء السجالذ الذعبية البمجية خبلؿ مجة  45يػما ،يعجؿ مذخوع السخصط بعج

إجخاء التحقيق العسػمي ليأخح بعيغ اإلعتبار عشج اإلقتزاء خبلصات التحقيق ثع يػجو إثخ
السػافقة عميو مغ قبل السجمذ الذعبي البمجؼ لمدمصة السخترة مغ أجل السرادقة.
ويرادؽ عمى السخصط حدب الحالة وتبعا ألىسية البمجية أو البمجيات السعشية :

1

2

 بقخار مغ الػالي بالشدبة لمبمجيات أو مجسػعة مغ البمجيات التي يقل عجد سكانيا عغ
 200.000ساكغ.

 بقخار مغ الػزيخ السكمف بالتعسيخ ،مذتخؾ حدب الحالة مع وزيخ أو عجة وزراء بالشدبة
لمبمجيات أو مجسػعة مغ البمجيات التي يفػؽ عجد سكانيا  200.000ساكغ و يقل عغ
 500.000ساكغ.

 بسخسػـ تشفيحؼ يتخح بشاء عمى تقخيخ مغ الػزيخ السكمف بالتعسيخ بالشدبة لمبمجيات أو
مجسػعة مغ البمجيات التي يكػف عجد سكانيا  500.000ساكغ فأكثخ.

ويتخح رئي ذ السجمذ الذعبي البمجؼ أو رؤوساء السجالذ الذعبية السعشية أثشاء إعجاده كل
إجخاء ضخورؼ لحدغ اإلنجاز السدتقبمي ليحا السخصط.

3

ب-مخطط شغل األراضي :يعتبخ مخصط شغل األراضي السخصط الثاني الخاص بسجاؿ التييئة
العسخانية ،ويعتبخ مغ أبخز أدوات التعسيخ في وضع خصط مدتقبمية لحساية البيئة.
 تعريف مخطط شغل األراضي :ىػ عبارة عغ أداة مغ أدوات التعسيخ يغصي في غالب
األحياف تخاب بمجية كاممة ،يحجد ىحا السخصط بالتفريل ،في إشار تػجييات السخصط التػجييي

لمتييئة والتعسيخ ،حقػؽ إستخجاـ األراضي والبشاء ،ويقػـ بسا يمي:

4

 يحجد برفة مفرمة بالشدبة لمقصاع أو القصاعات أو السشاشق السعشية الذكل الحزخؼ،
والتشطيع وحقػؽ البشاء وإستعساؿ األراضي.

 -1السادة  26مغ القانػف رقع  29-90السعجؿ والستسع ،الدابق.
 -2السادة  27مغ القانػف رقع  29-90السعجؿ والستسع ،الدابق.
 -3السادة  30مغ القانػف رقع  29-90السعجؿ والستسع ،الدابق.
 -4السادة  ،31القانػف رقع  29-90السعجؿ والستسع ،الدابق.
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 يعيغ الكسية الجنيا والقرػػ مغ البشاء السدسػح بو السعبخ عشو بالستخ السخبع مغ األرضية
السبشية خارج البشاء أو بالستخ السكعب مغ األحجاـ ،وأنساط البشايات السدسػح بيا وإستعساالتيا.

 يزبط القػاعج الستعمقة بالسطيخ الخارجي لمبشايات.

 يحجد السداحة العسػمية والسداحات الخزخاء والسػاقع السخررة لمسشذآت العسػمية والسشذآت
ذات السرمحة العامة ،وكحلظ تخصيصات ومسيدات شخؽ السخور.

 يحجد اإلرتفاقات.

 يحجد األحياء والذػارع والشرب التحكارية والسػاقع والسشاشق الػاجب حسايتيا وتججييا
وإصبلحيا.
 يعيغ مػاقع األراضي الفبلحية الػاجب وقايتيا وحسايتيا.
 إجراءات إعداد مخطط شغل األراضي 1:يجب أف تغصي كل بمجية أو جدء مشيا بسخصط
شغل األراضي ،يحزخ مذخوعو بسبادرة مغ رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ وتحت مدؤوليتو،

ويتكػف مغ نطاـ ترحبو مدتشجات بيانية مخجعية 2،تتع السػافقة عمى مذخوع مخصط شغل
األراضي بعج مجاولة السجمذ الذعبي البمجؼ أو السجالذ الذعبية البمجية في حالة ما إذا كاف

مخصط شغل األراضي يغصي بمجيتيغ أو عجة بمجيات.

3

ويجب أف تتزسغ السجاولة تحكي اخ بالحجود السخجعية لسخصط شغل األراضي الػاجب إعجاده

وفقا لسا حجده السخصط التػجييي لمتييئة والتعسيخ الستعمق بو ،وبيانات لكيفيات مذاركة اإلدارات

العسػمية والييئات والسرالح العسػمية والجسعيات في إعجاد مخصط شغل األراضي 4،ويبادر رئيذ

 -1السخسػـ تشفيحؼ رقع  ،178-91مؤرخ في  28ماؼ  ،1991يحجد إجخاءات إعجاد مخصط شغل األراضي و السرادقة
عمييا و محتػػ الػثائق الستعمقة بيا ،ج ر  ،26صادرة في  01جػاف  ،1991معجؿ ومتتع بالسخاسيع التشفيحية التالية :


السخسػـ التشفيحؼ رقع  318-05السؤرخ في  10سبتسبخ  ،2005ج ر عجد  ،62صادرة في  11سبتسبخ ،2009



السخسػـ التشفيحؼ رقع  166-12السؤرخ في  05افخيل  ،2012ج ر عجد  ،21صادرة في  11افخيل ، 2012



السخسػـ التشفيحؼ رقع  189-18السؤرخ في  15جػيميية  ،2018ج ر عجد  ،43صادرة في  18جػيمية .2018

 -2السادتيغ  34 ،32مغ القانػف رقع  29-90السعجؿ والستسع ،الدابق.
 -3السادة  35مغ القانػف رقع  29-90السعجؿ والستسع ،الدابق.

 -4السادة  02مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  178-91السعجؿ والستسع ،الدابق.
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السجمذ العبي البمجؼ بستابعة الجراسات وجسيع اآلراء في إشار التذاور مع مختمف الييئات
والسرالح العسػمية والجسعيات السعتسجة ليحا الغخض.

1

وتبمغ السجاولة لمػالي السختز إقميسيا وتشذخ مجة شيخ بسقخ السجمذ الذعبي البمجؼ السعشي

أو السجاؿ الذعبية البمجية 2،كسا يقػـ رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ بإشبلع رؤساء غخؼ التجارة
والفبلحة ورؤساء السشطسات السيشية ورؤساء الجسعيات السحمية بالسختفقيغ كتابيا بالسقخر القاضي

بإعجاد شغل األراضي ويسيمػف مجة  15يػما إبتجاء مغ تاريخ إستبلميع الخسالة لئلفراح عسا أذا
كانػا يخيجوا أف يذاركػا في مخصط شغل األراضي.

3

وبعج إنقزاء السيمة القانػنية يقػـ رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ أو رؤساء السجالذ الذعبية

البمجية بزبط قائسة الذخكاء الخاغبيغ في إعجاد مذخوع مخصط شغل األراضي مغ خبلؿ قخار يبيغ

فيو قائسة اإلدارات العسػمية ،والييئات والسرالح العسػمية أو الجسعيات التي شمبت إستذارتيا
بذأف مذخوع مخصط شغل األراضي ،ويتع نذخ القخار مجة شيخ في مقخ السجمذ الذعبي البمجؼ
السعشي أو السجالذ الذعبية السعشية ويبمغ القخار لئلدارات العسػمية والييئات والسرالح العسػمية،

والجسعيات والسرالح التابعة لمجولة السعشية ،و تسيل مجة  60يػما إلبجاء أرائيع ومبلحطاتيع.

4

ويصخح مذخوع السخصط السػافق عميو لتحقيق عسػمي مغ شخؼ رئيذ السجمذ الذعبي

البمجؼ أو رؤوساء السجالذ الذعبية البمجية خبلؿ مجة ستيغ ( )60يػما ،يعجؿ السخصط بعج
التحقيق العسػمي ليأخح في الحدباف عشج اإلقتزاء خبلصات التحقيق العسػمي ثع يرادؽ عميو

عغ شخيق مجاولة السجمذ الذعبي البمجؼ أو السجالذ الذعبية البمجية ،ويػضع مخصط شغل
األراضي السرادؽ عميو تحت ترخؼ الجسيػر ويربح فاقج السفعػؿ بعج ستيغ ( )60يػما مغ

وضعو تحت ترخفو.

5

 -1السادة  06مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  178-91السعجؿ والستسع ،الدابق.
 -2السادة  03مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  178-91السعجؿ والستسع ،الدابق.
 -3السادة  07مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  178-91السعجؿ والستسع ،الدابق.
 -4السادتيغ  ،09 ،08مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  178-91السعجؿ والستسع ،الدابق.
 -5السادة  36مغ القانػف رقع  29-90السعجؿ والستسع ،الدابق.
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بالخغع مغ أىسية التخصيط العسخاني في تحجيج شكل التشسية السدتقبمية والتعخيف بتحجيج

اإلحتياجات الحالية والعسل عمى تحقيقيا ،ووضع الترػرات السدتقبمية واإلحتياشية لحساية البيئة،
إال أنو ومغ خبلؿ دراسة مختمف السخصصات التػجييية الستعمقة بالتييئة والتعسيخ يبلحع العجيج مغ
الشقائز والثغخات التي حالت دوف تحقيق تييئة عسخانية مدتجيسة تحتخـ معاييخ ومبادغ حساية

البيئة ،فتزخع األىجاؼ السخاد تحقيقيا إنعكذ سمبا عمى فعالية ومخدودية األحكاـ الستعمقة بحساية

البيئة.

1

كسا أدػ الصابع السحمي لترػر وإعجاد تشفيح القػاعج التػجييات الحسائية لمبيئة ضسغ

مخصصات التييئة التعسيخ إلى وجػد إختبلالت كبيخة بيغ بمجية وأخخػ ووالية أخخػ نتيجة لمصابع
التقجيخؼ السحمي العتساد التػجييات الحسائية ضسغ ىحه السخصصات ،األمخ الحؼ قج يؤدؼ إلى
غيابيا ضسغ العجيج مغ ىحه السخصصات.

2

وبالتالي فالتخصيط السحمي يعتسج عمى إدماج الجساعات اإلقميسية في تدييخ السخصصات،

وتعج آليات التييئة والتعسيخ مغ أدوات التخصيط السحمي األولى لكغ تختب عمى تشفيحىسا قرػرىسا
في نطاـ التخصيط القصاعي العسخاني الحؼ عجد عغ تحقيق جسيع األىجاؼ البيئية السحجدة ،فتست

إعادة الشطخ في شخيقة ججيجة تقحع التخصيط البيئي ضسشيا ،فتع إستحجاث آليات متشػعة لمتخصيط

البيئي السحمي مشيا السيثاؽ البمجؼ لمبيئة والتشسية السدتجامة ،والسخصط البمجؼ لحساية البيئة،

3

المحاف تع التصخؽ إلييسا مغ قبل.

 -02السخطط البلدي لتديير الشفايات :أىع ما ميد القانػف رقع  419-01ىػ إنذاء السخصط
البمجؼ لتدييخ الشفايات السشدلية وما شابييا 5،والحؼ يجب أف يعج تحت سمصة رئيذ السجمذ

 -1مخيع صيج ،نػر الجيغ محخز" ،التخطيط البيئي كآلية وقائية لحساية البيئة في الجزائر" ،مجمة العمػـ اإلندانية ،جامعة
دمحم خيزخ بدكخة ،السجمج الدابع عذخ ،العجد  ،01جػاف  ، 2017ص .191

 -2حدػنة عبج الغشي ،الحساية القانهنية للبيئة في إطار التشسية السدتدامة ،مخجع سابق ،ص .168
 -3يحيى وناس ،اآلليات القانهنية لحساية البيئة في الجزائر ،مخجع سابق ،ص .57
 -4القانػف رقع  19-01السؤرخ في  12ديدسبخ 2001الستعمق بتدييخ الشفايات ومخاقبتيا وإزالتيا ،الدابق.
 -5السادة  ،29مغ القانػف رقع  ،19-01الدابق.
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الذعبي البمجؼ ويغصي كافة إقميع البمجية ،وأف يكػف مصابقا لمسخصط الػالئي ويرادؽ عميو الػالي

السختز إقميسيا ،ويتسثل مزسػف ىحا السخصط فسا يمي:

1

 جخد كسية الشفايات السشدلية وما شابييا ،والشفايات اليامجة السشتجة في إقميع البمجية مع
تحجيج مكػناتيا وخرائريا.

2

 جخد وتحجيج مػاقع السعالجة السػجػدة في إقميع البمجية.
 اإلحتياجات فيسا يخز معالجة الشفايات السيسا السشذات التي تمبي الحاجات السذتخكة
لبمجيتيغ أو مجسػعة مغ البمجيات.

 األولػيات الػاجب تحجيجىا إلنجاز مشذآت ججيجة.

 اإلختيارات الستعمقة بأنطسة جسع الشفايات ونقميا وفخزىا مع مخاعاة اإلمكانيات اإلقترادية
والسالية الزخورية لػضعيا حيد التصبيق.

وأعتبخ القانػف عسمية جسع الشفايات السشدلية وما شابييا ونقميا ومعالجتيا عشج اإلقتزاء خجمة

عسػمية تشطسيا البمجية تحت مدؤوليتيا ،إذ أنيا تمبي الحاجات الجساعية لسػاششييا في ىحا
السجاؿ ،أؼ تحسل البمجية السدؤولية كاممة في مجاؿ تدييخ الشفايات السشدلية .

3

 -1أنطخ في ذلظ:
 السادتيغ  31، 30مغ القانػف رقع  19-01الستعمق بتدييخ الشفايات ومخاقبتيا وإزالتيا ،الدابق.
 السادة  02مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  205-07السؤرخ في  30جػاف  2007الحؼ يحجد كيفيات وإجخاءات إعجاد
السخصط البمجؼ لتدييخ الشفايات السشدلية وما شابييا ونذخه ومخاجعتو ،ج ر عجد  43صادرة في  01جػيمية
.2007
 -2نرت السادة  03مغ القانػف رقع  19-01عمى مجسػعة تعاريف ،مغ بيشيا تعخيف الشفايات السشدلية وما شابييا

والشفايات اليامجة في الفقختيغ  02و  07عمى الشحػ اآلتي:

 ا لشفايات السشدلية وما شابييا ىي " :كل الشفايات الشاتجة عغ الشذاشات السشدلية و الشفايات السساثمة الشاجسة عغ
الشذاشات الرشاعية والتجارية والحخفية وغيخىا ،و التي بفعل شبيعتيا ومكػناتيا تذبو الشفايات السشدلية".

 الشفايات اليامجة ىي " :كل الشفايات الشاتجة السيسا عغ استغبلؿ السحاجخ والسشاجع وعغ أشغاؿ اليجـ و البشاء أو
التخميع والتي ال يص أخ عمييا أؼ تغييخ فيديائي أو كيساوؼ أو بيػلػجي عشج إلقائيا في السفارغ والتي لع تمػث بسػاد
خصخة أو بعشاصخ أخخػ تدبب أض اخ ار يحتسل أف تزخ بالرحة العسػمية و /أو بالبيئة".

 -3السادة  32مغ القانػف رقع  19-01الستعمق بتدييخ الشفايات ومخاقبتيا وإزالتيا ،الدابق.
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وتتزسغ ىحه الخجمة العسػمية ما يمي :

1

 وضع نطاـ لفخز الشفايات السشدلية وما شابييا بغخض تثسيشيا.

2

 تشطيع جسع الشفايات الخاصة الشاتجة بكسيات قميمة عغ األشغاؿ السشدلية والشفايات الزخسة
وجثث الحيػانات ومشتػجات تشطيف الصخؽ العسػمية والداحات واألسػاؽ بذكل مشفرل

ومعالجتيا بصخيقة مبلئسة .

 وضع جياز دائع إلعبلـ الدكاف وتحديديع بآثار الشفايات السزخة بالرحة العسػمية و/أو
بالبيئة ،والتجابيخ الخامية لمػقاية مغ ىحه اآلثار.

 إتخاذ إجخاءات حفدية بغخض تصػيخ وتخقية نطاـ فخز الشفايات السشدلية وما شابييا.
وبالشدبة لصبيعة أداء ىحه الخجمة العسػمية فإنيا تدتشج إلى تصبيق الشطاـ التعاقجؼ أو

التفاوضي ،إذ يسكغ لبمجية أف تدشج ،حدب دفتخ شخوط نسػذجي ،تدييخ كل الشفايات السشدلية وما

شابييا أو جدء مشيا وكحلظ الشفايات الزخسة والشفايات الخاصة الشاتجة بكسيات قميمة عغ األشغاؿ
السشدلية ،إلى أشخاص شبيعييغ أو معشػييغ خاضعيغ لمقانػف العاـ أو القانػف الخاص شبقا
لمتذخيع السعسػؿ بو الحؼ يحكع الجساعات السحمية.

3

وفي ىحا الذأف تبادر البمجية في إشار مخصصات التشسية والتييئة إلى القياـ بكل عسل ،وإتخاذ

كل اإلجخاءات مغ أجل إقامة وتييئة وتدييخ مػاقع التفخيغ السخررة إلحتػاء الشفايات اليامجة،

4

وأعصت السادة  42مغ القانػف  19-01صبلحية مشع التخخيز بإقامة مشذآت لسعالجة الشفايات
إلى:

 الػزيخ السكمف بالبيئة بالشدبة لمشفايات الخاصة.
 أو مغ الػالي السختز إقميسيا لمشفايات السشدلية.

 -1السادة  34مغ القانػف رقع  19-01الستعمق بتدييخ الشفايات ومخاقبتيا وإزالتيا ،الدابق.
 -2السادة  03ؼ  14مغ القانػف رقع " 19-01يقرج بتثسيغ الشفايات كل العسميات الخامية إلى إعادة استعساؿ الشفايات أو
رسكمتيا أو تدسيجىا".

 -3السادة  33مغ القانػف رقع  ،19-01الدابق.
 -4السادة  38مغ القانػف رقع  ،19-01الدابق.
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 أو مغ رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ السختز إقميسيا بالشدبة لمشفايات اليامجة.

1

ويتع تعميق مذخوع السخصط البمجؼ بسجخد إعجاده ويػضع تحت ترخؼ السػاششيغ في مقخ

البمجية لسجة شيخ واحج لئلشبلع عميو وإبجاء الخأؼ فيو ،ويتعيغ عمى البمجية أف تزع تحت ترخؼ
السػاششيغ سجبل مخقسا ومؤش اخ عميو لتدجيل اآلراء السحتسمة.

2

ويسكغ لمبمجية اإلستعانة بخجمات الػكالة الػششية لمشفايات 3عشج إعجاد السخصط البمجؼ لتدييخ

الشفايات السشدلية وما شابييا بسػجب إتفاقية بيغ ىحه الػكالة ورئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ

السعشي 4،عشج نياية السجة السحجدة ،وبعج األخح بآراء السػاششيغ عشج اإلقتزاء ،ويخسل مذخوع
السخصط البمجؼ لتدييخ الشفايات إلى السرالح الػالئية السعشية لجراستو وإبجاء الخأؼ فيو ،وال يربح
السخصط نافحا إال بعج السػافقة عميو خبلؿ مجاوالت السجمذ الذعبي البمجؼ ،ويرادؽ عميو الػالي
السختز إقميسيا بقخار ،وفي مخحمة أخيخة يتع إعبلـ السػاششيغ بقخار السرادقة عمى ىحا السخصط

البمجؼ عغ شخيق الرحافة 5،وتتع مخاجعة السخصط بعج السرادقة عميو بسبادرة مغ رئيذ البمجية

 -1السادة  03فقخة  07مغ القانػف رقع  19-01عخفت الشفايات اليامجة بأنيا " :كل الشفايات الشاتجة السيسا عغ إستغبلؿ
السحاجخ والسشاجع وعغ أشغاؿ اليجـ والبشاء أو التخميع والتي ال يص أخ عمييا أؼ تغييخ فيديائي أو كيساوؼ أو بيػلػجي عشج

إلقائيا في السفارغ والتي لع تمػث بسػاد خصخة أو بعشاصخ أخخػ تدبب أضخار يحتسل أف تزخ بالرحة العسػمية و /أو
بالبيئة".
 -2السادة  04مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  205-07الحؼ يحجد كيفيات وإجخاءات إعجاد السخصط البمجؼ لتدييخ الشفايات
السشدلية وما شابييا ونذخه ومخاجعتو ،الدابق.

 -3الػكالة الػششية لمشفايات ىي عبارة عغ مؤسدة عسػمية ذات شابع صشاعي وتجارؼ ،تتستع بالذخرية السعشػية

واإلستقبلؿ السالي ،مغ أ بخز مياـ الػكالة الػششية لمشفايات تقجيع السداعجات لمجساعات اإلقميسية في ميجاف تدييخ الشفايات،
معالجة السعصيات والسعمػمات الخاصة بالشفايات وتكػيغ بشظ لمسعمػمات حػؿ الشفايات وتحييشو ،لسعمػمات أكثخ حػؿ

الػكالة انطخ:


السخسػـ التشفيحؼ رقع  175-02السؤرخ في  20ماؼ  2002الستزسغ إنذاء الػكالة الػششية لمشفايات وتشطيسيا
وعسميا ،ج ر عجد  37صادرة في  26ماؼ .2002

 -4السادة  05مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  ،205-07الدابق.
 -5السػاد مغ  06إلى  08مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  ،205-07الدابق.
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في أجل أقراه عذخ سشػات( ،)10كسا يسكغ مخاجعتو كمسا إقتزت الزخورة ذلظ بشاء عمى إقتخاح
مغ رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ.

1

ثالثا -السخططات الهالئية لتييئة اإلقليم :تحجد مخصصات تييئة اإلقميع الػالئي ،بالشدبة إلقميع
كل مشيا ،مخصصات تشطيع الخجمات السحمية ذات السشفعة العسػمية ،مداحات التييئة والتشسية

السذتخكة بيغ البمجيات ،وكحا الدمع التختيبي العاـ وحجود تسجف التجسعات الحزخية والخيفية 2،يتخح
الػالي مبادرة إعجاد مخصط تييئة إقميع الػالية،

3

ويعخض ىحا السخصط عمى السجمذ الذعبي

الػالئي لمسرادقة عميو وتتع السرادقة عمى مخصط تييئة إقميع الػالية عغ شخيق التشطيع.

4

السطلب الثاني
العقػػػػػػػػػهد اإلداريػػػػػػػة البيئيػػػػػػػػػة
تخجع فكخة التأسيذ لشطخية العقج البيئي بإعتبارىا نطخية ججيجة مغ أجل حساية البيئة

في إشار التشسية السدتجامة إلى الذخوط البيئية الػاردة في شائفة واسعة مغ العقػد ،وإستشادا كحلظ
عمى الحق السسشػح لؤلفخاد واألشخاص السعشػية؛ إلنذاء ما يخونو مغ عقػد بسشاسبة ترخفاتيع

وأعساليع القانػنية السختمفة.

5

مبجئيا يسكغ القػؿ أف العقج يبجو غخيبا وبعيجا نػعا ما عغ قانػف البيئة الحؼ يعكذ بذكل

كبيخ دور الجولة في حساية السرمحة العامة ،في حيغ يجور العقج حػؿ حساية السرالح الخاصة،

فالصابع العاـ لقانػف البيئة يبجو ضاىخا ،في حيغ ال يعتشي العقج بذكل كبيخ بالسرالح العامة
فالعقج وجج لتشطيع عبلقة األفخاد محاوال ضبط الشدعة الحاتية المريقة بالشفذ البذخية ،وعميو وبتأثخ

 -1السادة  09مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  ،205-07الدابق.
 -2السادة  53مغ القانػف رقع  20-01الستعمق بتييئة اإلقميع وتشسيتو السدتجامة ،الدابق.
 -3السادة  54مغ القانػف رقع  20-01الستعمق بتييئة اإلقميع وتشسيتو السدتجامة ،الدابق.
 -4السادة  55مغ القانػف رقع  20-01الستعمق بتييئة اإلقميع وتشسيتو السدتجامة ،الدابق.
 -5مرصفى كخدالػاد" ،التأسيس للعقد البيئي كأداة لتحقيق التشسية السدتدامة" ،مجمة آفاؽ البيئة والتشسية ،مجمة
الكتخونية ترجر عغ مخكد العسل التشسػؼ /معا ،سبتسبخ  ،2015العجد  ،77أنطخ السػقع:
http://www.maan-ctr.org/magazine/article/815/
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مغ قانػف البيئة إتدع نصاؽ العقج داخل السجتسع وأصبح وسيمة في خجمة قانػف البيئة بسػجب
آليات مجعسة حجيثة.

1

وتمجأ الجساعات اإلقميسية عمى غخار الدمصات السخكدية لػسيمة التعاقج في السجاؿ البيئي

كإجخاء إحتخازؼ مغ أجل تجشب أؼ مذاكل ليا عبلقة بالبيئة والدعي لمسحافطة عمييا ،وسيتع
التصخؽ إلى العقػد البيئية التي تدتعسميا الجساعات اإلقميسية كآليات وقائية لحساية البيئة ،وذلظ مغ
خبلؿ تحجيج ماىية العقػد اإلدارية البيئية مغ جية (الفرع األول) والتصخؽ ألنػاعيا مغ جية أخخػ

(الفرع الثاني).

الفرع األول
ماىية العقهد اإلدارية البيئية
تمجأ الجولة في إشار إدارة البيئة وحسايتيا إلى أساليب متعجدة ،فإضافة إلى الصابع اإلنفخادؼ،

تتع إدارة البيئة كحلظ بصخيق تعاقجية –كسا تع ذكخه مدبقا -عغ شخيق العقػد اإلدارية البيئية بيغ

الجولة -سػاء كييئة مخكدية أو محمية -مغ جية وبيغ أشخاص القانػف العاـ أو أشخاص القانػف

الخاص مغ جية ثانية ،وتدعى الجساعات اإلقميسية إلى إبخاـ ىحه العقػد مغ اجل محاولة الحج مغ
األضخار التي تيجد البيئة ومشع وقػعيا مدتقببل.

ومغ أجل دراسة ىحه العقػد كاف لداما التصخؽ في بجاية األمخ إلى تحجيج مفيػـ العقػد
اإلدارية البيئية وتبياف األىجاؼ التي تدعى إلييا الجساعات اإلقميسية عشج لجػئيا إلى الػسيمة
التعاقجية في السجاؿ البيئي.

أوال -مفيهم العقد اإلداري البيئي :يقػـ التأسيذ لشطخية العقج البيئي لحساية البيئة في إشار
التشسية السدتجامة ،عمى أساس السفاوضات التي تجسع بيغ الفػاعل السجافعة عغ البيئة مغ جية،

والفػاعل السمػثة مغ جية أخخػ ،وذلظ مغ أجل الػصػؿ إلى إبخاـ إتفاؽ ممدـ لجسيع األشخاؼ
ييجؼ إلى حساية البيئة ،ومغ ثع تحقيق التشسية السدتجامة .

فالعقج البيئي محل التأسيذ؛ يتزح مغ خبلؿ مفيػمو بأنو عقج يتزسغ في صمبو إما القياـ

بعسل إيجابي مغ أجل حساية البيئة ،أو اإلمتشاع عغ عسل ييجدىا ،وىػ بحلظ ممدـ لجسيع أشخافو،
 -1دمحم مدوالي" ،نظرية العقد والشظام القانهني البيئي" ،السجمة األكاديسية لمبحث القانػني ،كمية الحقػؽ والعمػـ الدياسية،
جامعة بذار ،الجدائخ ،السجمج  ،15العجد  ،2017 ،01ص .142
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حيث يخجع أساس إلداميتو إلى األدوات القانػنية الجولية والػششية الخاصة بحساية البيئة ،والستسثمة
أساسا في اإلتفاقيات العالسية واإلقميسية الخاصة بالبيئة ،وكحلظ قػانيغ البيئة الػششية.

1

يسكغ القػؿ أف العقج البيئي عبارة عغ إتفاؽ بيغ الػ ازرة السكمفة بالبيئة والسؤسدات الرشاعية،

بسػجبو يمتدـ الرشاعي"السؤسدة" بتشفيح بخنامج في مجاؿ حساية البيئة وإزالة التمػث خبلؿ فتخة

زمشية تتخاوح بيغ ثبلث وخسذ سشػات قابمة لمتججيج ،ىحا البخنامج يدسح بخفع مدتػػ السؤسدة
وضساف إحتخاميا لمتذخيعات البيئية ،وتحقيق الفعالية في السجاليغ اإلقترادؼ والبيئي ،وذلظ
بالتعاوف مع و ازرة التييئة العسخانية والبيئة 2،وتطيخ أىسية الػسيمة التعاقجية ،كآلية لتصبيق قانػف
البيئة ،كػنيا تدسح إما بفخض التدامات معيشة ،أو بفتح مجاؿ التفاوض حػليا ،فالسذخع ال يبقى
حياديا ،بل يسكشو أف يدتفيج مغ األحكاـ التعاقجية لػضع سياسة بيئية متػازنة.

3

ثانيا -أىداؼ العقد اإلداري البيئي :ييجؼ العقج البيئي إلى حساية البيئة بإعتبارىا شخط أساسي
مغ شخوط تحقيق التشسية السدتجامة؛ فيحا اليجؼ السشذػد مغ إبخاـ العقج البيئي يتزسغ في حج

ذاتو عجة مخاحل ومدتػيات لمػصػؿ إلى تحقيقو ،وتبجأ ىحه السخاحل إنصبلقا مغ إبخاـ العقج البيئي

عمى السدتػػ الػششي لمجوؿ ،ثع اإلنتقاؿ إلى إبخاـ العقج البيئي اإلقميسي بيغ مجسػعة الجوؿ التي
تتقاسع نفذ التاريخ أو الجغخافيا أو السرالح االقترادية ،وصػال إلى إبخاـ العقج البيئي العالسي

الحؼ تبخمو أمع العالع فيسا بيشيا.
وبسا أف مفيػـ التشسية السدتجامة يذيػخ في أبدط معانيو إلى أنػو "ال تشسية بجوف بيئة سميسة "،

فيحا السفيػـ الحجيث أؼ التشسية السدتجامة؛ الحؼ كخستو العجيج مغ األدبيات البيئية عمى السدتػييغ
العالسي والػششي في العقػد األخيخة ،يتزسغ بيغ جػانبو تحجيجا لمسدؤوليات ؛ بالشدبة لمفػاعل
4

اإلقترادية الحكػمية وغيخ الحكػمية في مجاؿ حساية البيئة أو تيجيجىا.

 -1مرصفى كخدالػاد ،مرجع سابق.
 -2عبج الدبلـ ساكخ"،أثر عقد تحدين األداء على تطبيق القانهن الجشائي البيئي (العقد مع اسسيدال فرتيال عشابة ،ومع
أسبات عشابة نسهذجا)" ،مجمة العمػـ اإلندانية ،جامعة دمحم خيزخ بدكخة ،الجدائخ،العجد  ،40جػاف  ،2015ص .211
 -3دمحم مدوالي ،مرجع سابق ،ص .142
 -4مرصفى كخدالػاد ،مرجع سابق.
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الفرع الثاني
أنهاع العقهد اإلدارية البيئية

تدعى الجولة برفة عامة والجساعات اإلقميسية برفة خاصة إلى إبخاـ عجيج العقػد في

السجاؿ البيئي ،كآلية وقائية مغ أجل محاولة الحفاظ عمى البيئية وتجشب التجىػر البيئي ،وتتعجد
العقػد اإلدارية البيئية التي تمجا إلييا الػالية والبمجية في ىحا الرجد ونجج مغ أبخزىا عقػد تحديغ
األداء البيئي ،عقػد تدييخ الشفايات ،عقػد التشسية ،وكحا التعاقج في مجاؿ السياه وىحا ما سيتع

التصخؽ إليو.

أوال -عقهد تحدين األداء البيئي :تعتبخ عقػد تحديغ األداء البيئي مغ أكثخ العقػد اإلدارية

إستعساال عمى السدتػػ السحمي ،وستتع معالجتيا مغ خبلؿ تحجيج مفيػميا والشطاـ القانػني ليحه
العقػد ،وأيزا وضع تقييع شامل ليحه العقػد.

 -01مفيهم عقهد حدن األداء البيئي :يختكد مفيػـ حدغ األداء البيئي عمى مجػ فعالية
أداء السؤسدات مغ الشاحية البيئية وال يقترخ ذلظ عمى كيفية التعامل مع مذاكل التمػث أو

السخمفات الخصخة أو اإلنبعاثات الزارة في اليػاء ،ولكغ يستج ليذسل كل جػانب األداء البيئي مثل

مجػ التػافق مع التذخيعات البيئية السعسػؿ بيا ،ومجػ إندجاـ تقشيات وأساليب تحديغ كفاءة

إستخجاـ مػارد الصاقة و السياه و كيفية إستخجاـ تحميل دورة حياة السشتجات مغ أجل ترسيسيا
بذكل يخاعي إعتبارات حساية البيئة.

1

وييجؼ ىحا العقج إلى حسل السؤسدة الرشاعية عمى اإلمتثاؿ الصػعي لمتذخيعات البيئية
وتصبيقيا بذكل تجريجي ،وذلظ عغ شخيق تحجيج التجابيخ التي يتعيغ عمييا إتخاذىا كخفس

اإلنبعاثات السمػثة ومعالجة السمػثات الشاجسة عغ نذاشيا ،واإلقتراد في الساء والصاقة وتخكيب
بعس التجييدات وتبشي شخؽ تدييخ بيئية تقػـ عمى أسذ ومعاييخ دولية ،وكحلظ تعديد ىحه

التجابيخ وتشفيحىا إراديا بسػافقة وزيخ البيئة.

2

 -1عبج الغشي حدػنة ،الحساية القانهنية للبيئة في إطار التشسية السدتدامة ،مخجع سابق ،ص-ص  ،123-122نقبل
عغ :إبخاىيع عبج الجميل الديج )،اإلدارة البيئية(  ،السهسهعة العربية للسعرفة مشن أجل التشسية السدتدامة ،ج  : 02البعج
البيئي ،الجار العخبية لمعمػـ ،بيخوت ،ط  ،2006 ،01ص .427
 -2عبج الدبلـ ساكخ ،مرجع سابق ،ص .211
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وإق اخ ار مشيا بأىسية ىحا األسمػب اإلتفاقي في إنجاح الدياسة البيئية ،وتخاكع تبعات التمػث

وغياب الخقابة البيئية عمى السشذآت السرشفة خبلؿ الثبلث عذخيات الساضية ،ركدت و ازرة تييئة

اإلقميع والبيئة عمى الشذاشات اإلتفاقية والتذاورية في تصبيقيا لؤلحكاـ الستعمقة بالسشذآت السرشفة
عػض المجػء إلى التجابيخ اإلنفخادية ،ومغ أجل ذلظ لجأت و ازرة تييئة اإلقميع والبيئة إلى إبخاـ
عقػد حدغ األداء البيئي مع كل مؤسدة ممػثة عمى إنفخاد  ،مخاعاة لمطخوؼ السالية والتقشية

الخاصة بكل مؤسدة بغية وضع بخامج تأىيل مبلئسة لكل مؤسدة مقابل حرػليا عمى مداعجات
مالية وفشية مغ الػ ازرة.

1

 -02الشظام القانهني لعقهد حدن األداء البيئي :تتصمب دراسة الشطاـ القانػني لعقػد حدغ
األداء البيئي تبياف األساس القانػني والصبيعة القانػنية ليحا الشػع مغ العقػد.
أ-األساس القانهني لعقهد حدن األداء البيئي :بالعػدة إلى الشرػص القانػنية ذات الرمة

وبخاصة القانػف  ،10-03والسخسػـ التشفيحؼ  198-06الستعمق بالقػاعج السصبقة عمى السشذآت

السرشفة ،ال نججىا تتزسغ أؼ إشارة ليحا الشػع مغ العقػد ،وبالتالي فعقػد حدغ األداء البيئي ال
تدتسج وجػدىا مغ إشار قانػني معيغ ،وإنسا مغ التجخبة السيجانية لئلدارة البيئية في إشار دورىا
2

لتحقيق سياسة حسائية فعالة لمبيئة في مقابل ضساف إستسخار وديسػمة الشذاط التشسػؼ.

ب-الطبيعة القانهنية للعقد :بالشطخ إلى أشخاؼ العبلقة التعاقجية نبلحع أف أحج أش اخ فيا

شخز مغ أشخاص القانػف العاـ ،وتصبيقا لمسعيار العزػؼ يسكغ القػؿ مبجئيا أف عقػد حدغ

األداء البيئي ىي عقػد إدارية ،إال أف ىحا التكييف غيخ دقيق بحكع وجػد عشرخ الجعع السالي أو
التقشي كإلتداـ جػىخؼ يقع عمى عاتق اإلدارة في ىحا العقج ،وىػ أمخ يتعارض ويتشافى مع فكخة

العقػد اإلدارية أو الرفقات العسػمية التي تفتخض أف اإلستحقاقات السالية ميسا كانت شبيعتيا

تدتػجب أداء عسل لئلدارة ىحا مغ جية ،ومغ جية أخخػ نجج العقج اإلدارؼ إستقخت أحكامو عمى

وجػد شخوط إستثشائية غيخ مألػفة ،وىػ ما ال يػجج في عقػد حدغ األداء البيئي.

3

ونتيجة لكل ما تقجـ يتزح بأف ىحه العقػد ليدت عقػدا إدارية وىي بحلظ تخخج عغ

إختراص القزاء اإلدارؼ ،كسا أنيا ال يسكغ إعتبارىا عقػدا تخزع لمقانػف الخاص ،ألف شبيعة

 -1وناس يحيى ،اآلليات القانهنية لحساية البيئة في الجزائر ،مخجع سابق.112 ،
 -2عبج الغاني حدػنة ،الحساية القانهنية للبيئة في إطار التشسية السدتدامة ،مخجع سابق ،ص .223
 -3السرجع نفدو ،ص .223
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الجداءات الستعمقة بعجـ تشفيح االلتدامات االتفاقية في القانػف السجني ،والستسثمة في البصبلف أو
الفدخ ،أو التعػيس ،ال تحقق فعالية في صيانة البيئة والسحافطة عمييا.

وليحا تخزع ىحه العقػد إلى مشصق قانػني مختمف سػاء مغ حيث القػة اإللدامية والتي

تدتسجىا كسا يخػ الفقو مغ تبادؿ السشافع والسرالح بيغ الستعاقجيغ ،أو مغ حيث الصبيعة القانػنية

التي تتستع بيا وبحكع أنيا عقػد ال تخزع إلى أصشاؼ العقػد السعخوفة في القانػف العاـ أو
الخاص ،فإنيا ترشف ضسغ جيل الشذاشات اإلتفاقية ،والتي تعتبخ بأنيا عقػد إدارية غيخ

مدساة.

1

 -03تقييم عقهد حدن األداء البيئي :تعتبخ عقػد حدغ األداء في الػقت الخاىغ مغ بيغ

األساليب الحجيثة إلنجاح وتحقيق أىجاؼ الدياسة البيئية ،ويعتبخىا الفقو أكثخ فعالية مغ الػسيمة
التشطيسية ،ألف ىحه األداة تزسغ تجشيجا أكبخ لسذاركة السمػثيغ في تشفيح الدياسة البيئية بدبب

اإلمتثاؿ الصػعي لؤلحكاـ التشطيسية الستزسشة في عقج حدغ األداء البيئي مقابل إستفادتيع مغ

إعانات مختمفة تقجميا الجولة 2،ويخجع سبب نجاح ىحا األسمػب التعاقجؼ إلى إقتشاع السمػثيغ بأنيع

إف لع يستثمػا شػاعية ومع إستفادتيع مغ اإلعانات ،فإف اإلدارة ستمدميع بتصبيق التجابيخ الحساية

لمبيئة بمجػئيا إلى األسمػب اإلنفخادؼ بجوف مقابل ،ولحلظ يسيل الستعاقجوف السمػثػف إلى التجاوب
3

مع ىحا اإلجخاء اإلتفاقي أكثخ مغ اإلستجابة لئلجخاء التشطيسي اإلنفخادؼ.

ثانيا -عقهد التشسية :في إشار تشفيح السخصصات والسخصصات التػجييية وخصط التييئة ،السيسا
في السشاشق الػاجب تخقيتيا ،يسكغ إبخاـ عقػد تشسية تذتخؾ فييا الجولة والجساعات اإلقميسية

والستعامميغ والذخكاء اإلقترادييغ ،إذ يعتبخ عقج التشسية احج أدوات الذخاكة في تييئة اإلقميع وىػ
عبارة عغ إ تفاقية تذتخؾ فييا الجولة ومجسػعة أو عجة مجسػعات إقميسية أو متعامل أو عجة
متعامميغ أو شخيظ أو عجة شخكاء إقترادييغ لمقياـ بأعساؿ وبخامج تحجد إنصبلقا مغ الخصط

التػجييية وخصط التييئة لسجة معيشة حدب ما نرت عميو السادة  59مغ القانػف  20-01الستعمق
بتييئة اإلقميع وتشسيشو السدتجامة.

ويفيع مغ خبلؿ السادة أف عقج التشسية عبارة عغ إتفاؽ بيغ شخفيغ ،أحج أشخافيا الجولة سػاء

كانت ىيئة مخكدية أو إقميسية متسثمة في البمجية والػالية ،والصخؼ الثاني ىػ الستعامل أو عجة
 -1يحيى وناس ،اآلليات القانهنية لحساية البيئة في الجزائر ،مخجع سابق  ،ص ص .114-113
 -2السرجع نفدو  ،ص .111
 -3عبج الغشي حدػنة ،الحساية القانهنية للبيئة في إطار التشسية السدتدامة ،مخجع سابق ،ص .225
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متعاميميغ ،أو شخيظ أو شخكاء إقترادييغ ،يكػف مػضػع ىجا اإلتفاؽ ىػ أعساؿ تشسية محجدة مغ

خبلؿ الخصط التػجييية وخصط التييئة ،وتكػف محجدة بفتخة زمشية ،كسا أف السذخع لع يبيغ شبيعة
وشخوط إعجاد مختمف أنػاع العقػد الخاصة بالتشسية وتخؾ ذلظ لمتشطيع.

1

وقج ذىب القانػف السقارف مغ خبلؿ مجمذ الجولة الفخندي إلى تكييف العقػد مغ ىحا الشػع

بأنيا عقػد إدارية ،بالشطخ إلى السعيار العزػؼ والحؼ يتسثل في وجػد أحج أشخاص القانػف العاـ
شخفا في العقج ،وىػ األمخ الحؼ يشصبق عمى عقػد التشسية الحؼ يعتبخ أحج أشخافيا إما الجولة أو
الجساعات السحمية ،وبحلظ يتػفخ الذخط العزػؼ في ىحه العبلقة ،إال أف السعيار العزػؼ ليذ

كافيا في كل الحاالت لتكييف العقج بأنو إدارؼ ،ألف بعس العقػد التي تبخميا اإلدارة تخزع

لمقانػف الخاص.

2

لحلظ يجب البحث أيزا في السعيار السػضػعي لتكييف ما إذا كاف عقج التشسية ىػ عقج

إدارؼ أو غيخ إدارؼ ،ويتزح مغ خبلؿ نز السادة  59مغ القانػف الجدائخؼ لتييئة اإلقميع

وتشسيتو السدتجامة ،بأف مزسػف العقج يذسل تشفيح التػجييات التي تشز عمييا السخصصات
التػجييية وخصط التييئة العسخانية ،وىػ بحلظ ييجؼ إلى تحقيق مشفعة عامة ،ومغ ىشا فإف

مزسػف عقج التشسية يتعمق بتشفيح مخفق عاـ لحساية البيئة،

وعميو تعتبخ العقػد التي ييجؼ مػضػعيا إلى القياـ بسخفق أو خجمة عامة عقػد إدارية

بالشطخ إلى السعيار السػضػعي 3،وبحلظ فإف وجػد السعيار العزػؼ والسػضػعي في عقج التشسية

يدسح بػصفيا عقجا إداريا محزا ،يخزع إلختراص القاضي اإلدارؼ.

ثالثا -عقهد تديير الشفايات :ىي عبارة عغ إتفاؽ بيغ الجولة مسثمة في الييئات السخكدية
والبلمخكدية والسؤسدات الشاشصة في مجاؿ تدييخ الشفايات ،قرج حساية البيئة ،حيث تسشح الجولة

إجخاءات حفدية قرج تذجيع تصػيخ نذاشات جسع الشفايات وفخزىا و نقميا وتثسيشيا وإزالتيا.
 -1السادة  60مغ القانػف  ،20-01الدابق.
 -2يحيى وناس ،اآلليات القانهنية لحساية البيئة في الجزائر ،مخجع سابق ،ص .106
 -3انطخ في ذلظ:


يحيى وناس ،اآلليات القانهنية لحساية البيئة في الجزائر ،مخجع سابق ،ص .107



عبج الغشي حدػنة ،الحساية القانهنية للبيئة في إطار التشسية السدتدامة ،مخجع سابق ،ص .226

 -4السادة  52مغ القانػف رقع  ،19-01الدابق.
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ويسكغ لمبمجية أف تدشج ،حدب دفتخ شخوط نسػذجي ،تدييخ كل الشفايات السشدلية وما شابييا

أو جدء مشيا وكحلظ الشفايات الزخسة والشفايات الخاصة الشاتجة بكسيات قميمة عغ األشغاؿ

السشدلية ،إلى أشخاص شبيعييغ أو معشػييغ خاضعيغ لمقانػف العاـ أو لمقانػف الخاص شبقا
لمتذخيع السعسػؿ بو الحؼ يحكع الجساعات السحمية.

1

لتكييف عقج تدييخ الشفايات ندتعسل السعيار العزػؼ ،حيث أف أحج أشخاؼ العقج ىػ أحج

أشخاص القانػف العاـ سػاء الصبيعية أو السعشػية ،وبالشطخ لمسعيار السػضػعي نجج أف جػىخ

العقج يشرب عمى تدييخ مخفق عاـ يتعمق بتدييخ الشفايات مغ خبلؿ عسمية جسعيا ومعالجتيا،

وبالتالي فعقج تدييخ الشفايات السشدلية ىػ عقج إمتياز مخفق عاـ وىػ عقج إدارؼ محس ،ويخزع

إلختراص القاضي اإلدارؼ.

2

وبإعتبار عقج تدييخ الشفايات عقج إمتياز فجسع الشفايات ونقميا وتخديشيا وإزالتيا أو كل

الخجمات األخخػ الستعمقة بتدييخ الشفايات السشدلية وما شابييا ،يكػف مػضػع تحريل الزخائب

والخسػـ واألتاوػ التي تحجد قائستيا ومبمغيا عغ شخيق التذخيع السعسػؿ بو.

3

وتتزسغ الخجمات العسػمية قرج تمبية الحاجات الجساعية لسػاششي البمجية ما يمي:

4

• وضع نطاـ لفخز الشفايات السشدلية وما شابييا بغخض تثسيشيا.
• تشطيع جسع الشفايات الخاصة الشاتجة بكسيات قميمة عغ األشغاؿ السشدلية والشفايات الزخسة
وجثث الحيػانات ومشتػجات تشطيف الصخؽ العسػمية والداحات واألسػاؽ بذكل مشفرل ونقميا

ومعالجتيا بصخيقة مبلئسة.

• وضع جياز دائع إلعبلـ الدكاف وتحددييع بآثار الشفايات السزخة بالرحة العسػمية أو بالبيئة،
والتجابيخ الخامية إلى الػقاية مغ ىحه اآلثار.

• إتخاذ إجخاءات حفدية بغخض تصػيخ وتخقية نطاـ فخز الشفايات السشدلية وما شابييا.
وعمى الخغع مغ أف نطاـ عقػد تديخ الشفايات جاء كبجيل لؤلسمػب الدابق في تدييخ الشفايات
والحؼ كاف يمقي عبؤىا عمى الجساعات اإلقميسية بسفخدىا ،فإف اإللتداـ القانػني بتفادؼ إنتاج
 -1السادة  33مغ القانػف رقع  ،19-01الدابق.
 -2يحيى وناس ،اآلليات القانهنية لحساية البيئة في الجزائر ،مخجع سابق ،ص .108
 -3السادة  51مغ القانػف رقع  ،19-01الدابق.
 -4السادة  34مغ القانػف رقع  ،19-01الدابق.
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الشفايات بأقرى قجر مسكغ وتثسيشيا وإزالتيا بحدب القجرة وبصخيقة عقبلنية تقع عمى كل مشتج أو
حائد لمشفايات.

1

رابعا -التعاقد في مجال معالجة السياه وتطييرىا :يسكغ لئلدارة العامة مخكدية كانت أو المخكدية
–مانحة االمتياز -أف تمجأ إلى إسشاد ومشح عسمية تدييخ وإدارة مخافقيا إلى شخز آخخ  -عادة

ما يكػف مغ أشخاص القانػف الخاص -ويدسى السمتدـ ،حيث يتػلى ذلظ عمى نفقتو وبأمػالو
وعسالو ،نطيخ ما يتقاضاه ويأخحه مغ رسػـ مغ السشتفعيغ مقابل ما يقجمو مغ خجمات ليع في
إحجػ السجاالت مثل :مخفق الكيخباء ،الشقل العسػمي ،تدييخ الخجمات الجامعية...

2

وأيزا قصاع السياه يسكغ أف يديخ عغ شخيق اإلمتياز ،إذ يذكل التدويج بالساء الذخوب

والرشاعي والتصييخ خجمات عسػمية 3،وتعتبخ ىحه الخجمات العسػمية لمسياه مغ إختراص الجولة
والبمجيات ،حيث يسكغ لمجولة مشح إمتياز تدييخ الخجمات العسػمية لمسياه ألشخاص معشػييغ

خاضعيغ لمقانػف العاـ عمى أساس دفتخ شخوط ونطاـ خجمة يرادؽ عمييسا عغ شخيق التشطيع،

كسا يسكشيا تفػيس كل أو جدء مغ تدييخ ىحه الخجمات ألشخاص معشػييغ خاضعيغ لمقانػف العاـ
أو القانػف الخاص بسػجب اتفاقية.

ويسكغ لمبمجية إستغبلؿ الخجمات العسػمية لمسياه عغ شخيق اإلستغبلؿ السباشخ الحؼ يتستع

باإلستقبللية السالية أو عغ شخيق مشح إمتياز تدييخ ىحه الخجمات ألشخاص معشػييغ خاضعيغ

لمقانػف العاـ.

4

وفي إشار مشح إمتيازات الخجمة العسػمية يكمف صاحب إمتياز الخجمة العسػمية لمساء أو

التصييخ في إشار الحجود اإلقميسية لئلمتياز بإستغبلؿ السشذآت واليياكل التابعة لؤلمبلؾ العسػمية

اإلصصشاعية لمساء وصيانتيا وتججيجىا وإعادة تأىيميا وتصػيخىا حيث تدسح حب الحالة بزساف
إنتاج الساء انصبلقا مغ مشذآت الحذج والتحػيل ومعالجة الساء السػجو لئلستعساؿ السشدلي

 -1أنطخ في ذلظ:
 عبج الغشي حدػنة ،مرجع سابق ،ص .220
 السػاد  08 ،07 ،06مغ القانػف رقع  ،19-01الدابق.
 -2دمحم الرغيخ بعمي ،القانهن اإلداري(التشظيم اإلداري -الشذاط اإلداري) ،مخجع سابق ،ص .248
 -3السادة  100مغ القانػف رقع  12-05الستعمق بالسياه ،الدابق.
 -4السادة  101مغ القانػف رقع  12-05الستعمق بالسياه ،الدابق.
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والرشاعي وتػصيمو وتخديشو وتػزيعو ،وأيزا جسع السياه القحرة وصخفيا وتصييخىا وكحا معالجة
األوحاؿ الشاجسة عغ التصييخ إلزالتيا الشيائية ،كسا يكمف صاحب اإلمتياز كحلظ باإلستغبلؿ

التجارؼ لئلمتياز عغ شخيق إدخاؿ مجسػع عسميات الفػتخة وتحريل السبالغ السدتحقة عمى
مدتعسمي الخجمة العسػمية لمسياه أو التصييخ شبقا لشطاـ التدعيخة.

1

ويتعيغ عمى صاحب اإلمتياز في إشار إمتياز الخجمة العسػمية لمساء أو التصييخ ،حدب

الحالة التأكج مغ تػافق مذاريع تصػيخ مشذات الخؼ مع مػاصفات السخصصات التػجييية لتييئة
السػارد السائية ،والتدييخ العقبلني لمسػارد السائية الدصحية والجػفية والسػارد السائية غيخ العادية

التي وضعت تحت ترخفو ،أيزا تخقية الصخؽ التكشػلػجية وعسميات اإلعبلـ والتحديذ التي تخمي

إلى إقتراد الساء مغ شخؼ مدتعسمي الخجمة العسػمية ،والديخ عمى حساية األوساط السدتقبمة
مغ أخصار التمػث بكل أنػاعو ،وإحتخاـ السعاييخ والقػاعج الستعمقة بأمغ السشذآت.

2

وتتػلى الذخكة الجدائخية لمسياه تدييخ الخجمة العسػمية لمسياه عغ شخيق اإلمتياز أو أؼ شكل

آخخ مغ أشكاؿ الذخاكة 3،ويتجاوؿ مجمذ التػجيو والسخاقبة لمجدائخية لمسياه في أمػر عجيجة مغ
بيشيا اإلتفاقية السبخمة بيغ السؤسدة والجولة أو الجساعات اإلقميسية مغ أجل التكفل بتبعات الخجمة
العسػمية.

4

كسا يزسغ الجيػاف لػششي لمتصييخ تدييخ إمتياز الخجمة العسػمية لمتصييخ السسشػح

لؤلشخاص السعشػييغ العسػمييغ أو الخػاص لحداب الجولة والجساعات السحمية وفقا إلتفاقية

تفػيس الخجمة العسػمية والتي تبخـ شبقا لبشػد دفتخ الذخوط العامة الحؼ يػافق عميو بقخار مذتخؾ
بيغ الػزيخ السكمف بالسػارد السائية والػزيخ السكمف بالسالية والػزيخ السكمف بالجساعات السحمية.

5

 -1السادة  102مغ القانػف رقع  12-05الستعمق بالسياه ،الدابق.
 -2السادة  103مغ القانػف رقع  ،12-05الدابق.
 -3السادة  09مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  101-01السؤرخ في  21افخيل  2001الستزسغ إنذاء الجدائخية لمسياه ،ج ر
عجد  24الرادرة في  22افخيل  ،2001السعجؿ والستسع بالسخسػـ التشفيحؼ رقع  221-07السؤرخ في  14جػيمية ،2007

ج ر عجد  46الرادرة قي  15جػيمية .2007
 -4السادة  13مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  101-01الستزسغ إنذاء الجدائخية لمسياه ،الدابق.
 -5السادتيغ  12 ،08مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  102-01السؤرخ في  21افخيل  2001الستزسغ إنذاء الجيػاف الػششي
لمتصييخ ،ج ر عجد  24الرادرة في  22افخيل .2001
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ويكمف أيزا في إشار الدياسة الػششية لمتشسية ،بزساف السحافطة عمى السحيط السائي عمى

كامل التخاب الػششي وتشفيح الدياسة الػششية لمتصييخ بالتذاور مع الجساعات اإلقميسية ،كسا يكمف

بإنجاز بعس مغ بخامجو عغ شخيق اإلمتياز أو أؼ شكل آخخ مغ أشكاؿ الذخاكة.

1

وبالتالي فالجساعات اإلقميسية تعمب دو ار ميسا في مجاؿ التعاقج في مجاؿ السياه ،ذلظ ألف

سيخ الخجمة العسػمية لمساء عمى مدتػػ الػالية والبمجية يجب أف يكػف مػضػع تذاور مع
الجساعات السحمية.

2

 -1السادتيغ  11 ، 06مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  ،102-01الدابق.
 -2السادة  19مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  101-01الستزسغ إنذاء الجدائخية لمسياه ،الدابق.
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الفرـــــــــــــــــــل الثـــــــــــاني
اآلليـــــات العالجيــــة لحسايــــــــة البيئـــــــــة
في إشار تحقيق الدالمة البيئية وحسايتيا مغ كل السذاكل البيئية وضع السذخع

الجدائخؼ عجيج اآلليات القانػنية تحت ترخف الجساعات اإلقميسية قرج تػفيخ ىحه الحساية،
وفي ىحا اإلشار ال تكفي اآلليات الػقائية الخامية لحساية البيئة قبل وقػع الزخر البيئي ،بل

أضاف السذخع إلى جانبيا آليات وإجخاءات ذات شابع ردعي تكػن بعج وقػع الزخر البيئي
كػسيمة فعالة بيج اإلدارة بغخض الخقابة السدتسخة لكل مغ يتدبب في اإلضخار بالبيئة.

ىحه اآلليات الخدعية تكػن عبارة عغ جداءات تصبقيا الجساعات اإلقميسية عمى كل مغ
يدبب ضخ ار بيئيا سػاء كانت جداءات إدارية أو جداءات جبائية ،ىحه األخيخة التي تذسل
جانبيغ جانب ردعي يتسثل في األعباء واإلقتصاعات الزخيبية ،وشابع تحفيدؼ يدتعسل

أسمػب التذجيع السالي والستسثل في اإلعفاءات الزخيبية ونطام اإلعانات والرشاديق ،وقج
تع تخريز عائجات مالية مغ حاصل بعس الجبايات تػضع تحت ترخف الجساعات
اإلقميسية تصبيقا لسبجأ السمػث الجافع ،وسيتع تفريل مغ خالل:

السبحث األول :الجداءات اإلدارية البيئية.
السبحــث الـثاني :نظــام الجبايـــة البيئيــــــــة.
السبحــث الثالث :نظام اإلعانات والتدييالت الجبائية.
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السبحث األول
الجداءات اإلدارية البيئية
تتعجد الجداءات اإلدارية التي تدتعيغ بيا اإلدارة قرج حساية البيئة ،وىي تختمف
بإختالف درجة السخالفة التي يختكبيا األفخاد ،فقج تكػن مجخد إعح ار في السخحمة األولية ،وقج
تأتي في شكل إيقاف مؤقت لمشذاط إلى غاية مصابقتو لمقػاعج القانػنية ،وقج يرل الجداء إلى
حج سحب التخخيز نيائيا ،أؼ أن جدامة الجداء تكػن بسقجار جدامة السخالفة ،وتمعب
الجساعات اإلقميسية دو ار ىاما في ىحا الرجد ،إذ بسػجب الرالحيات السسشػحة ليا تصبق
الجداءات السختمفة عمى كل مغ يقػم بسخالفة القػاعج البيئية.
وتعتبخ الجداءات اإلدارية البيئية ذات شابع وقائي وعالجي في نفذ الػقت ،لسا تشصػؼ
عميو مغ مفيػم لمعقاب كػنيا نتيجة ألفعال مخالفة لمتذخيعات السعسػل بيا ،أؼ أنيا تصبق
بعج وقػع السخالفات البيئية ،كسا أنيا ذات شابع وقائي إذ تؤدؼ إلى ردع السخالفيغ عغ
إتيان ىحه الترخفات الزارة بالبيئة مخة أخخػ ،كسا أنيا تتسيد بالدخعة في التشفيح عكذ
الجداءات الجشائية التي تأخح وقتا أكبخ في إجخاءاتيا.
والجداءات اإلدارية البيئية متعجدة ومتشػعة تختمف مغ بمج إلى آخخ ،وسيتع التصخق مغ
خالل ىحا السبحث إلى الجداءات اإلدارية التي فخضيا السذخع الجدائخؼ ألجل حساية البيئة،
وذلظ مغ خالل:
السطمب األول :ماىية الجداءات اإلدارية البيئية
السطمب الثاني :صهر الجداءات اإلدارية البيئية
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السطمب األول
ماىية الجداءات اإلدارية البيئية

تسثل الجداءات اإلدارية البيئية أحج أنػاع الجداءات اإلدارية العامة السصبقة في نصاق
القانػن اإلدارؼ ،وىحا يعشي أنيا ال تخخج عغ كػنيا ق اخرات إدارية ترجر مغ الدمصة
اإلدارية السخترة سػاء كانت مخكدية أو المخكدية بيجف تشفيح الشرػص القانػنية ،غيخ أنيا
تتستع بسيدة تجعميا مختمفة عغ غيخىا مغ الجداءات األخخػ ،فيي تتدع بصابع الخدع والعقاب
ضج األفخاد ،حيث تعتبخ الجداءات اإلدارية في السجال البيئي ذات شابع ردعي عالجي
تيجف إلى معالجة الزخر البيئي أو التجخل قبل حرػلو لمحج مشو وتحقيق الدالمة البيئية
التي تدعى الجولة بسختمف ىيئاتيا إلى تحقيقيا.
ومغ أجل معخفة الجداءات اإلدارية البيئية التي تسمكيا الجساعات اإلقميسية ألجل حساية
البيئة البج مغ التصخق بجاية إلى تحجيج السفيػم العام ليحه الجداءات مغ جية (الفخع األول)،
وتبيان الفخق بيشيا وبيغ الجداءات السذابية ليا مغ جية أخخػ (الفخع الثاني).
الفخع األول
مفيهم الجداءات اإلدارية
تعتبخ الجداءات اإلدارية برفة عامة األساليب التي تستمكيا اإلدارة قرج ردع
السخالفيغ ،وفي السجال البيئي وعمى السدتػػ السحمي بالتحجيج تدتخجميا الجساعات اإلقميسية
الستسثمة في الػالية والبمجية قرج ردع الستدببيغ في الزخر البيئي ومحاولة الحفاظ عمى
البيئة ،ومغ اجل تحجيج مفيػم ىحه الجداءات البج مغ التصخق إلى تعخيفيا وتبيان خرائريا
وكحا الصبيعة القانػنية ليحه الجداءات.
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أوال -تعخيف الجداءات اإلدارية البيئية :تعخف الجداءات اإلدارية عسػما بأنيا تمظ
الجداءات ذات الخاصية العقابية التي تػقعيا الدمصات اإلدارية ،بػاسصة إجخاءات إدارية
محجدة وىي برجد مسارستيا لدمصتيا العامة إتجاه األفخاد ،بيجف ردع بعس األفعال
السخالفة لمقػانيغ والمػائح.

1

أما الجداءات اإلدارية البيئية فيي عبارة عغ ق اخرات إدارية فخدية ذات شابع جدائي
تػقعيا الدمصات اإلدارية السخترة – مخكدية أو محمية – عمى مختكب السخالفة الزارة
بالبيئة والسمػثة ليا سػاء كان فخد معيغ أم جساعة محجدة – مغ غيخ الخاضعيغ أو
الستعامميغ معيا – إستشادا لشز تـذخيعي وفـي إشار ما تزسشو مغ ضسانات.

2

وقج تزسشت التذخيعات السقارنة حق ىيئات الزبط اإلدارؼ في فخض صػر معيشة
لجداءات إدارية وقائية ضج مغ خالف نرا مغ نرػصيا واألنطسة الرادرة بسػجبيا بيجف
حساية الشطام العام البيئي 3،حيث يقرج بيا ما تسمكو الدمصة اإلدارية مغ تػقيع عقػبات
عمى مغ يخالف أحكام قػانيغ حساية البيئة ،وتعج ىحه الجداءات وسيمة فعالة لتشفيح القػانيغ
وسبيال لفعاليتيا في الحساية السقخرة لقػانيغ البيئة.

4

وبالتالي فالجداء اإلدارؼ البيئي عبارة عغ قخار إدارؼ فخدؼ يتخح شابع العقاب الحؼ
يسشح السذخع سمصة تػقيعو لجية إدارية معيشة بعيجا عغ تجخل القزاء عمى كل شخز
شبيعي أو معشػؼ يأتي بأفعال تذكل تيجيجا لمبيئة عمى خالف ما تقخره التذخيعات واألنطسة

 -1دمحم سعج فػدة ،الشظخيات العامة لمعقهبات اإلدارية ،دار الجامعة الججيجة ،مرخ ،0202 ،ص.66
 -2ماجج راغب الحمػ ،قانهن حساية البيئة في ضهء الذخيعة ،مخجع سابق ،ص.147
 -3إسساعيل نجع الجيغ زنكة ،مخجع سابق ،ص .339
 -4داوود عبــج الــخزاق البــاز ،حسايــة الد ـ يشة العامــة ،معالجــة لسذ ـ مة العرــخ فــي فخندــا ومرــخ (الزهضــاء) ،دراســة
تأصيمية مقارنة في القانهن اإلداري البيئي والذخيعة اإلسالمية  ،مخجع سابق ،ص .233
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الخاصة بحساية لبيئة في الجولة 1،فجل السفاىيع تتفق عمى أن الجداءات اإلدارية عبارة عغ
إجخاءات وقيػد تفخضيا الدمصات اإلدارية في البالد سػاء كانت مخكدية أو محمية عمى مغ
يدبب ضخ ار لمبيئة وذلظ دون تجخل لمدمصة القزائية.
ثانيا -خرائص الجداء اإلداري :يتسيد الجداء اإلدارؼ بسجسػعة مغ الخرائز والسيدات
تسيده عغ غيخه مغ أنػاع الجداء األخخػ والستسثمة أساسا في:
 -01الجداء اإلداري عبارة عن قخار إداري فخدي :مسا يعشي انو البج مغ أن تتػافخ فيو
عشاصخ القخار اإلدارؼ السعخوفة والستسثمة بعشاصخ اإلختراص والذكل والسحل والدبب
والغاية ،فإن تخمف أحج ىحه العشاصخ كشا أمام قخار إدارؼ غيخ مذخوع يجػز لمقاضي
اإلدارؼ إبصالو ،ويتختب عمى إعتبار الجداء اإلدارؼ البيئي مغ الق اخرات اإلدارية الفخدية أن
تدتقل الدمصة اإلدارية بتػقيعو بإرادتيا السشفخدة بعيجا عغ تجخل القزاء ،سػاء كانت مخكدية
أو كانت محمية متسثمة في الجساعات اإلقميسية .
 -02الجداء اإلداري يتدم بالعسهمية في التطبيق :أؼ أن تصبيقو ال يقترخ عل األفخاد
الحيغ تخبصيع باإلدارة رابصة معيشة كسا ىػ الحال بالشدبة لمجداءات الػضيفية والتعاقجية ،بل
يسكغ أن يستج تصبيقو لكل شخز شبيعي أو معشػؼ يخالف الشرػص القانػنية الخاصة
بحساية البيئة.

2

 -03الجداء اإلداري البيئي ذو طبيعة ردعية عقابية :حيث أن اإلدارة تيجف مغ ورائو إلى
ردع ومعالجة السخاشخ والسذاكل البيئية التي تقع نتيجة مسارسة األشخاص لشذاشات مخالفة

 -1عالء نافع كصافة" ،دور الجداءات اإلدارية في حساية البيئة( ،دراسة مقارنة)" ،مجمة الكػفة لمعمػم القانػنية والدياسية،
العجد  ،2013 ،15ص .207
 -2السخجع نفدو ،ص-ص .022-022
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لمتذخيعات البيئية 1،أؼ أن الجداء اإلدارؼ يحجث رىبة في نفػس األفخاد عشج تصبيقيا بحق
السخالفيغ ،حتى ال يعػدوا لسثل ىحه السخالفات البيئية.
وبالتالي فالجداء اإلدارؼ البيئي يتحجد بخرائز ثالث تتبايغ تبعا لمداوية التي يشطخ
إليو مشيا ،فيػ مغ الشاحية العزػية يشعقج االختراص بإتخاذه لجية إدارية ،ومغ ناحية
اليجف يعتبخ ىجفو الخدع كجداء عمى الدمػك السخالف لمبيئة ،كسا أنو يترف بالعسػمية ،إذ
ال يقترخ تصبيقو عمى األشخاص ذوؼ العالقة باإلدارة ،بل يصبق عمى الجسيع.
ثالثا -الطبيعة القانهنية لمجداء اإلداري :يعتبخ الجداء اإلدارؼ مغ اإلجخاءات الػقائية،
القرج مشو إتقاء اإلخالل بالشطام العام مغ خالل عجم إتاحة الفخصة لسرجر التيجيج مغ
التسكغ مغ إحجاث الزخر ،بحلظ فيػ أسمػب قاىخ إلرادة مرجر التيجيج يمدمو إزالة أسباب
التيجيج الحؼ قج ييجد أو يخل بالشطام العام في أحج عشاصخه ،ويتسيد الجداء اإلدارؼ بالصبيعة
السؤقتة ويخاد بو الزغط عمى اإلرادة لالنرياع لحكع التشطيع ،ويختمط فيو التجبيخ بالتشفيح
حيث يراحبو الشفاذ السباشخ بحكع شبائع األشياء ،ويجػز لإلدارة الخجػع فيو وذلظ بدحب
قخارىا إذا ما تبيغ ليا أن أسباب اإلخالل بالشطام العام قج زالت.

2

الفخع الثاني
تسييد الجداء اإلداري عن غيخه من الجداءات األخخى
مغ أجل تحجيج مفيػم الجداءات اإلدارية برفة دقيقة ومحجدة البج مغ تبيان الفخق بيشيا
وبيغ بعس الجداءات السذابية ليا ،وذلظ مغ خالل تحجيج الفخق بيشيا وبيغ اإلجخاءات
الزبصية مغ جية ،وبيشيا وبيغ الزبط القزائي مغ جية أخخػ.

 -1عالء نافع كصافة ،مخجع سابق ،ص .022
 -2عادل الدعيج دمحم أبػ الخيخ ،البهليذ اإلداري ،دار الفكخ الجامعي ،اإلسكشجرية ،مرخ ،ط  ،2008 ،01ص.202
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أوال -الفخق بين الجداء اإلداري واإلجخاءات الزبطية :يػجج نػع مغ التجاخل ما بيغ
الجداءات اإلدارية وتجابيخ الزبط اإلدارؼ ،بحيث يخػ جانب مغ الفقو أنو يػجج فخق بيغ
الجداءات اإلدارية وتجابيخ الزبط اإلدارؼ عمى أساس أن الزبط اإلدارؼ ىػ إجخاء وقائي،
أما الجداء اإلدارؼ فيػ عقابي يتجخل ليعاقب عمى الدمػك السخالف لمقانػن ،وقج قزى
مجمذ الجولة الفخندي بأن تػقيع اإلجخاء إذا تع عمى إثخ خصأ مغ صاحب الذأن وكان
غخض اإلدارة ىػ عقابو ،فإن األمخ يتعمق بجداء ،أما إذا كان إصجار ىحا اإلجخاء ألجل
1

السشع والػقاية ،فإن األمخ يتعمق بإجخاء الزبط اإلدارؼ.

ومسا يسيد كحلظ الجداء اإلدارؼ عغ إجخاءات الزبط اإلدارؼ اإلستشاد إلى الشز
القانػني ،فالجداءات اإلدارية ال تػقعيا اإلدارة إال بػجػد نز قانػني يحجد السخالفة وما
يتختب عشيا مغ نػعية الجداء اإلدارؼ ،أما بالشدبة لتجابيخ الزبط اإلدارؼ في مػاجية تيجيج
الشطام العام فتتخح في حاالت معيشة الدمصة التقجيخية السالئسة القخار مع حالة التجخل ،بحيث
تحاول فخض نػع مغ التشاسب بيغ نذاط األفخاد وحساية الشطام العام ،فالزبط اإلدارؼ يتأثخ
بالطخوف السحيصة بو ،ويقػم عمى سخعة التجخل ،كسا في حالة الطخوف اإلستثشائية تجعل
الزبط اإلدارؼ يخخج عغ مبجأ السذخوعية عكذ الجداءات اإلدارية التي ال تتأثخ بيحه
الطخوف ألنيا حجدت مدبقا بشرػص قانػنية إتجاه األفعال السخالفة.
ويبقى اليجف الحؼ يدعى كل مغ الجداء اإلدارؼ والزبط اإلدارؼ لتحقيقو ىػ السعيار
الفاصل بيشيسا ،فالجداء اإلدارؼ ييجف إلى تشفيح القػانيغ ومعاقبة السخالفيغ حدب تصابق
درجة السخالفة مع الشز القانػني بعج إخخاجيع مغ الحالة الػاقعية وتكييفيا حدب الشز
القانػني ،أما ىجف الزبط اإلدارؼ فيػ حساية الشطام العام بسختمف مجلػالتو مغ أؼ خصخ
ييجده 2،كسا أن الجداء اإلدارؼ البيئي يرجر في صػرة عقاب عمى مخالفة بيئية تقع بدبب
 -1أعسخ جمصي ،األىجاف الحجيثة لمزبط اإلداري ،أشخوحة دكتػراه ،كمية الحقػق والعمػم الدياسية ،جامعة أبي بكخ
بمقايج ،تمسدان ،الجدائخ ،0206-0202 ،ص .060
 -2السخجع نفدو ،ص ص .263-262
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إنتياكات لمبيئة ،أؼ ال بج مغ مخالفة بيئية لتصبيقو ،بيشسا إجخاءات الزبط اإلدارؼ تتخح
كإجخاء وقائي لسشع وقػع أؼ مخالفات.

1

وبالتالي يسكغ التسييد بيشيع عمى أساس الغاية السبتغاة لكل مشيسا ،فإن كانت الغاية
لخدع وزجخ السخالف كشا أمام جداء إدارؼ ،أما إذا كان اليجف تػقي إرتكاب السخالفة فإنشا
نكػن أمام تجبيخ ضبصي ،ومثال ذلظ إذا قخرت اإلدارة غمق مشذاة معيشة ،فإنو يعج إجخاء
ضبصيا إن كان اليجف مغ تػقيعو الحيمػلة دون وقػع نذاط ممػث لمبيئة ،ويعج إجخاءا جدائيا
إداريا إذا كان نتيجة لػقػع نذاط ممػث لمبيئة.

2

ثانيا -الفخق بين الجداء اإلداري والجداء القزائي (الجشائي) :يتسيد الجداء اإلدارؼ عغ
الجداء القزائي في أن الجداء اإلدارؼ تػقعو اإلدارة دون الحاجة لإلجخاءات الصػيمة التي
يخزع ليا الجداء الجشائي ،أما الجداء الجشائي فترجره السحاكع ،ويػقع عمى السحنبيغ بعج
إتباع جسمة مغ اإلجخاءات السشرػص عمييا في القػانيغ ،كسا أن الجداء اإلدارؼ ىػ غيخ
نيائي فيػ مختبط بسجػ صيانة الشطام العام ،أما الجداء القزائي فيػ نيائي ،أيزا الجداء
3

اإلدارؼ يسكغ سحبو أو إلغاؤه ،أما القزائي فإنو ال يسكغ سحبو.

كسا يذكل الجداء اإلدارؼ البيئي وسيمة ميسة لخدع بعس السخالفات البيئية البديصة التي
ال تدتػجب أن ترجر بذأنيا عقػبات جشائية ،ودعسا لمدياسة الجشائية السعاصخة التي تجعػ
إلى الحج مغ العقاب بالشدبة لمسخالفات التي تقع عمى القػانيغ السقخرة لحساية مرالح
إجتساعية مثل قػانيغ البيئة ال تذكل مخالفتيا في كثيخ مغ األحيان نية إجخامية آثسة لجػ
مختكبييا.

4

 -1عالء نافع كصافة ،مخجع سابق ،ص .002
 -2السخجع نفدو ،ص.002
 -3أعسخ جمصي ،مخجع سابق ،ص .265
 -4السخجع نفدو ،ص .211
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أيزا الجداء الجشائي ال يسكغ الخجػع فيو أو العجول عغ إصجاره ،بيشسا الجداء اإلدارؼ
يجػز لإلدارة العجول عشو وتغييخه نط اخ لمسدتججات الحاصمة كدوال مدببات تمػث البيئة
الشاتج عغ مشذاة صجر جداء إدارؼ بغمقيا.

1

السطمب الثاني
صــــــهر الجداءات اإلداريـــــــة
تشز معطع الجول في قػانيشيا البيئية عمى الجداءات اإلدارية البيئية ،وتمدم الدمصات
السخترة سػاء كانت مخكدية أو محمية بتػقيع الجداءات عمى السخالفيغ ،ذلظ ألن الجداء
اإلدارؼ ىػ الػسيمة الػقائية الخدعية التي تػقعو سمصات الزبط اإلدارؼ عمى األشخاص
السعشػية والصبيعية كافة في حالة إرتكاب أحج األفعال السزخة بالبيئة التي يحطخىا القانػن.

2

وتتخح الجداءات اإلدارية صػر عجيجة ،فقج تكػن عمى شكل إعحار تػجيو الدمصات
اإلقميسية الستسثمة في البمجية والػالية لكل مغ يخالف أحكام القػانيغ البيئية (الفخع األول)،
كسا قج تكػن عمى شكل غمق لمسشذاة أو وقف العسل (الفخع الثاني) ،وقج يرل الجداء لحج
سحب التخخيز اإلدارؼ عشج وجػد السخالفة البيئية الجديسة (الفخع الثالث) ،فالجداءات
اإلدارية تتجرج مغ األخف إلى األصعب حدب جدامة الخصأ.

 -1أعسخ جمصي ،مخجع سابق ،ص .211
2

 -عارف صالح مخمف ،مخجع سابق ،ص .202
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الفخع األول
اإلعــــــــــــــحار اإلداري

تختمف تدسياتو بيغ اإلعحار واإلنحار والتشبيو واإلخصار ،إال أنيا ترب جسيعا في نفذ
السفيػم ،حيث يعتبخ اإلعحار مغ أخف الجداءات التي يسكغ أن تػقعيا الدمصات اإلدارية
وفي مقجمتيا الجساعات اإلقميسية عمى مغ يخالف أحكام قػانيغ حساية البيئة.
أوال -تعخيف جداء االعحار اإلداري :يعتبخ اإلخصار وسيمة مغ الػسائل التي تمجأ إلييا
اإلدارة كسخحمة أولى مغ مخاحل الخدع ،يتزسغ بيان خصػرة السخالفة السختكبة وجدامة
الجداء الستختب عمييا في حالة عجم إتخاذ اإلجخاءات السخالفة وغالباً ما تتسثل عاقبة
اإلستسخار في السخالفة رغع اإلنحار في تػقيع جداءات أخخػ إدارية أشج جدامة كالغمق أو
إلغاء التخخيز ،أو مجنية كاإلزالة والتعػيس ،أما الجداءات الجشائية عمى مخالفة قػانيغ
حساية البيئة فعادة ما تػقع دون سابق إنحار.
حيث يقرج باإلعحار كأسمػب مغ أساليب الجداء اإلدارؼ الحؼ تصبقو الجساعات
اإلقميسية ،فخض ىحه األخيخة إتجاه السخالف تجابيخ الزمة لجعل الشذاط مصابقا لمسقاييذ
البيئية ،وبالتالي يعتبخ اإلعحار مقجمة مغ مقجمات الجداء القانػني.
ثانيا -تطبيقات أسمهب االعحار في القانهن الجدائخي :يعتبخ أسمػب االعحار اإلدارؼ مغ
الجداءات التي تعتسج عمييا الجساعات اإلقميسية لسػاجية السخالفات ذات الصابع البيئي،
وتتعجد تصبيقاتو في التذخيع الجدائخؼ ومغ أبخزىا:
 -01مجال إستغالل السشذآت السرشفة :نز السذخع الجدائخؼ عمى أسمػب االعحار كأحج
الجداءات التي تمجا إلييا الجساعات اإلقميسية وبالتحجيج الػالي ،حيث إذا نجع عغ إستغالل
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ار تسذ بالرحة العسػمية،
مشذأة غيخ واردة في قائسة السشذآت السرشفة 1،أخصا ار أو أضخ ا
الشطافة واألمغ والفالحة واألنطسة البيئية والسػارد الصبيعية والسػاقع والسعالع والسشاشق
الدياحية ،أو قج تتدبب في السداس بخاحة الجػار ،وبشاء عمى تقخيخ مغ مرالح البيئة يعحر
الػالي السدتغل ويحجد لو أجال إلتخاذ التجابيخ الزخورية إلزالة األخصار أو األضخار السثبتة،
فالػالي يعحر السخالف مع مشحو ميمة قانػنية إلزالة األضخار التي تدبب بيا.

2

كسا يسكغ لمػالي السختز إقميسيا في حاالت محجدة قانػنا إعحار مدتغل السؤسدة
السرشفة إليجاع الترخيح أو شمب الخخرة أو مخاجعة بيئية أو دراسة خصخ.

3

 -02مجال حساية السياه :يتجدج أسمػب اإلعحار في مجال حساية السياه مغ خالل ما نز
عميو قانػن حساية البيئة في إشار التشسية السدتجامة  ،10-03حيث أنو في حالة وقػع
عصب أو حادث في السياه الخاضعة لمقزاء الجدائخؼ ،لكل سفيشة أو شائخة أو آلية أو قاعجة
عائسة تشقل أو تحسل مػاد ضارة أو خصيخة أو محخوقات مغ شأنيا أن تذكل خص اخ كبي اخ ال
يسكغ دفعو ،ومغ شبيعتو إلحاق الزخر بالداحل والسشافع السختبصة بو ،يعحر صاحب
الدفيشة أو الصائخة أو اآللية أو القاعجة العائسة بإتخاذ كل التجابيخ الالزمة لػضع حج ليحه
األخصار ،وإذا ضل ىحا اإلعحار دون ججوػ ،أو لع يدفخ عغ الشتائج السشتطخة في اآلجال
السحجد ،أو في حالة اإلستعجال ،تأمخ الدمصة السخترة بتشفيح التجابيخ الالزمة عمى نفقة
السالظ.

4

 -1السؤسدات السرشفة السحكػرة في السادة  18مغ القانػن رقع  10-03ىي السرانع والػرشات والسذاغل ومقالع الحجارة
والسشاجع ،وبرفة عامة السشذآت التي يدتغميا او يسمكيا كل شخز شبيعي أو معشػؼ ،عسػمي وخاص .
 -2السادة  25مغ القانػن رقع  10-03الستعمق بحساية البيئة في إشار التشسية السدتجامة ،الدابق.
 -3السادة  48مغ السخسػم التشفيحؼ رقع  ،198-06الدابق.
 -4السادة  56مغ القانػن رقع  ،10-03الدابق.
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كسا نرت السادة  87مغ قانػن السياه 12-05عمى أنو تمغى الخخرة أو إمتياز
إستعسال السػارد السائية بجون تعػيس ،بعج إعحار يػجو لراحب الخخرة أو اإلمتياز ،في
حالة عجم مخاعاة الذخوط واإللتدامات الستختبة عمى أحكام ىحا القانػن والشرػص التشطيسية
الستخحة لتصبيقو وكحا الخخرة أو دفتخ الذخوط.
وتججر اإلشارة أن اإلنحار يكػن بتػجيو كتاب تحخيخؼ يتزسغ السخالفة أو السخالفات
التي يتع تثبيتيا مغ قبل أجيدة الخقابة البيئية ،وبيان مجػ خصػرتيا وجدامة الجداء الحؼ
يسكغ أن يػقع في حالة عجم اإلمتثال.

1

-03مجال معالجة الشفايات والتخمص مشيا :يتجدج أسمػب اإلعحار اإلدارؼ في مجال
تدييخ الشفايات مغ خالل ما نرت عميو السادة  48مغ القانػن رقع 19-01الستعمق بتدييخ
الشفايات ،حيث أنو عشجما يذكل إستغالل مشذأة بسعالجة الشفايات أخصار أو عػاقب سمبية
ذات خصػرة عمى الرحة العسػمية أو عمى البيئة ،تأمخ الدمصة اإلدارية السخترة السدتغل
فػر إلصالح ىحه األوضاع  ،فإن كانت الدمصة السخترة ىي
بإتخاذ اإلجخاءات الزخورية ا
الػالية أو البمجية فإنيا تقػم بإعحار السعشي إلتخاذ اإلجخاءات الالزمة حفاضا عمى الدالمة
البيئية.
وإجساال تعتبخ مخحمة الخدع اإلدارؼ مغ مقجمات مخاحل الجداء اإلدارؼ ،الحؼ تمجأ إليو
الدمصات اإلقميسية لتشبيو السخالف بالزخر الحؼ سببو نذاشو لمبيئة سػاء في مجال إستغالل
السشذآ ت السشرفة أو مجال حساية السياه ،أو في إشار معالجة الشفايات أو غيخىا مغ
السجاالت التي يكػن اليجف مشيا حساية البيئة والحفاظ عمييا ،وذلظ قرج العجول عشو وجعل
نذاشو مصابقا لألنطسة القانػنية ،وفي حالة عجم إستجابتو تمجأ ىحه الدمصات إلى تصبيق
جداءات أشج ردعا مغ جداء اإلعحار اإلدارؼ.

 -1عارف صالح مخمف ،مخجع سابق ،ص.318
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الفخع الثاني
غمق السشذاة أو وقف الشذاط
يعتبخ غمق السشذأة مغ الجداءات اإلدارية التي تدتخجميا الجساعات اإلقميسية قرج
حساية البيئية والسحافطة عمييا ،وستتع د ارسة ىحا الجداء مغ خالل تحجيج السفيػم القانػني
وتػضيحو مغ خالل بعس التصبيقات السػجػدة بالقػانيغ البيئية السختمفة.
أوال -تعخيف جداء غمق السشذاة :يقرج بغمق السشذاة أو وقف العسل في مجال حساية
البيئة ،السشع مغ إستسخار إستغالل السشذاة (مرشع ،محل تجارؼ ،مكتب )...متى ما كانت
محال أو أداة لتعخيس البيئة إلى الخصخ والزخر ،ويحخص السذخع الجدائخؼ في كثيخ مغ
القػانيغ الستعمقة بحساية البيئة عمى إعصاء الجيات اإلدارية صالحية تػقيع ىحا الجداء في
بعس الحاالت ،ويخجع ذلظ إلى ما يتدع بو ىحا الجداء مغ فعالية لكػنو يزع حجا لألنذصة
الخصخة عمى البيئة وعمى صحة وسالمة اإلندان ،فزال عغ مشع تكخار مسارسة ىحه
األنذصة في السدتقبل .

1

وفي ىحا الذأن نز السذخع السرخؼ في السادة  12مغ القانػن رقع  453لدشة
 1954في شأن السحال الرشاعية والتجارية وغيخىا مغ السحال السقمقة لمخاحة والسزخة
بالرحة والخصخة عمى أنو في حالة وجػد خصخ داىع عمى الرحة العامة أو األمغ العام
نتيجة إلدارة محال مغ السحال التي تدخؼ عمييا أحكام ىحا القانػن يجػز لسجيخ إدارة
الخخز بشاء عمى اقتخاح فخع اإلدارة الحؼ يقع في دائختو السحل إصجار قخار مدبب بإيقاف
إدارة السحل كميا أو جدئيا.

2

 -1إسساعيل نجع الجيغ زنكة ،مخجع سابق ،ص ص .222-223
 -2السخجع نفدو ،ص .222
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فاإلدارة تمجأ في حالة عجم ججوػ أسمػب االعحار اإلدارؼ إلى غمق السذخوعات
الستدببة في تمػيث البيئة ووقفيا مؤقتا لسجة محجدة كذيخ أو بزعة أشيخ لحيغ ترحيح
سبب الػقف ،وىحا كسحاولة لمتػفيق بيغ متصمبات استسخار الشذاشات مغ جية ،وضخورة
حساية البيئة والحفاظ عمييا مغ جية أخخػ.
والػقف أو الغمق عبارة عغ جداء عيشي يتسثل في مشع السشذاة مغ مداولة نذاشيا في
السكان الحؼ ارتكبت فيو أو بدببو جخيسة متعمقة بيحا الشذاط وىػ بحلظ يعتبخ جداء فعال
لكػنو يزع حجا لألنذصة الزارة بالبيئة أو صحة وسالمة اإلندان ومشع تكخارىا في
السدتقبل.

1

نالحع أن السذخع الجدائخؼ في غالب األحيان يدتعسل مرصمح "اإليقاف" في حيغ أن
السذخع السرخؼ يدتعسل مرصمح "الغمق" وقج ثار ججال فقيي بذأن الصبيعة القانػنية لمغمق
كعقػبة ،فيشاك مغ يخػ أن الغمق ليذ بعقػبة وإنسا ىػ مجخد تجبيخ مغ التجابيخ اإلدارية ،إال
أن ىحا الخأؼ تعخض لمشقج عمى أساس أن الغمق في القانػن العام يجسع بيغ العقػبة الجدائية
ومعشى التجبيخ الػقائي ،وميسا يكغ فالسقرػد بو ىػ الػقف اإلدارؼ لمشذاط يتخح بػاسصة
قخار إدارؼ ،ويشرب اإليقاف غالبا عمى نذاط السؤسدات الرشاعية ،والػقػف السؤقت ىػ
عبارة عغ تجبيخ تمجأ إليو اإلدارة في حالة وقػع خصخ بدبب مداولة السذخوعات الرشاعية
لشذاشاتيا ،والحؼ يؤدؼ إلى تمػيث البيئة أو السداس بالرحة العسػمية.

2

ثانيا -تطبيقات جداء غمق السشذاة :مغ خالل القػانيغ البيئية السختمفة وضع السذخع
الجدائخؼ عجة نرػص قانػنية تػضح لجػء الجساعات اإلقميسية إلى ىحا الجداء في حالة
حاجتيا إلستخجامو في إشار الحساية البيئية.
 -1ماجج راغب الحمػ ،قانهن حساية البيئة في ضهء الذخيعة ،مخجع سابق ،ص .000
 -2أبػبكخ بػسالع ،عسخ زغػدؼ" ،دور القزاء في تطبيق الجداءات اإلدارية لحساية البيئة" ،مجمة العمػم القانػنية
والدياسية ،العجد  ،03جانفي  ،0202ص .002
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 -01مجال إستغالل السشذات السرشفة :مغ تصبيقات وقف الشذاط ما نز عميو السذخع
الجدائخؼ في القانػن  10-03الستعمق بحساية البيئة في إشار التشسية السدتجامة ،حيث أنو
إذا لع يستثل السدتغل لمسشذأة لإلعحار اإلدارؼ السقجم مغ شخف الػالي في األجل السحجد،
يػقف سيخ السشذأة إلى حيغ تشفيح الذخوط السفخوضة ،مع إتخاذ التجابيخ السؤقتة الزخورية
بسا فييا التي تزسغ دفع مدتحقات السدتخجميغ ميسا كان نػعيا.

1

كسا يسكغ لمػالي أن يرجر ق اخ ار بغمق السؤسدة السرشفة بعج اإلعحار السػجو لسدتغميا
إليجاع الترخيح أو شمب رخرة أو مخاجعة بيئية أو دراسة خصخ ،إذا لع يقع السدتغل
بتدػية وضعيتو في اآلجال السحجدة.

2

 -02مجال حساية السياه :نز القانػن الستعمق بالسياه  12-05في إشار الػقاية والحساية
مغ التمػث عمى أنو يجب عمى اإلدارة السكمفة بالسػارد السائية أن تتخح كل التجابيخ التشفيحية
لتػقيف تفخيغ اإلف اخزات أو رمي السػاد الزارة عشجما ييجد تمػث السياه الرحة العسػمية ،كسا
يجب عمييا كحلظ أن تأمخ بتػقيف أشغال السشذاة الستدببة في ذلظ إلى غاية زوال التمػث.

3

ويذتخط في أغمب التذخيعات لتػقيع جداء وقف العسل بالسشذأة اإلقترادية تػافخ خصػرة
عغ إنتاج أو إستخجام مػاد ليا نذاط مزخ بالبيئة عمى أن تشتيي السجة السحجدة لمػقف
بإتخاذ اإلجخاءات الالزمة حتى تدول الخصػرة الرادرة عغ تمظ األنذصة ،كسا يػجب الغمق
اإلدارؼ شبقا لتمظ التذخيعات لمسحالت إذا ما انصػت إدارتيا عمى خصخ داىع ييجد الرحة
العامة واألمغ العام.

4

 -1السادة  02فقخة  20مغ القانػن رقع  ،02-22الدابق.
 -2السادة  48ف  2مغ السخسػم التشفيحؼ رقع  ،198-06الدابق.
 -3السادة  48مغ القانػن رقع  12-05الستعمق بالسياه السعجل والستسع ،الدابق.
 -4الذخيف باديذ" ،الجداءات غيخ الجشائية السقخرة لس افحة جخائم تمهيث البيئة" ،مجمة العمػم القانػنية واإلجتساعية،
جامعة زيان عاشػر الجمفة ،العجد  ،09د.س.ن ،ص .608
262

الباب الثاني

اآلليات الق انونية المخولة للجماعات اإلق ليمية في مجال حماية البيئة

والشظ أن إرتكاب األفعال الشاجسة عغ األنذصة السزخة بالبيئة قج تشصػؼ عمى آثار
سمبية غاية في الزخر والخصػرة عمى الرحة العامة وعمى أمغ السجتسع ،وىػ ما أدػ بتمظ
التذخيعات إلى مشح سمصة إتخاذ اإلجخاءات الالزمة لتػقيع الجداء بالغمق اإلدارؼ أو وقف
العسل بالسشذاة السداولة لمشذاط السخالف إلى جياز إدارؼ .

1

فالسذخع الجدائخؼ لجأ إلى أسمػب غمق السشذاة في حالة عجم اإللتدام لمسدتغل بعج
التشبيو واإلعحار ،وقج أخح بالغمق السؤقت في جل الشرػص الستعمقة بالبيئة كعقػبة إدارية،
وتعتبخ أشج جدامة مغ اإلعحار اإلدارؼ ،كػنيا تزع حجا لمشذاط الزار بالبيئة ،وتحقق
الخدع السصمػب.
الفخع الثالث
سحـــــب التخخيــــص اإلداري
يعتبخ سحب التخخيز أشج الجداءات اإلدارية البيئية جدامة عمى كل مغ يخالف
القػانيغ البيئية ،وتمجأ إليو الجساعات اإلقميسية كآخخ حل في حالة عجم إتيان الجداءات
األخخػ بشتيجة وإستسخار السخالفات البيئية ،فيربح الحل الػحيج مغ جانب اإلدارة.
أوال -تعخيف جداء سحب التخخيص اإلداري :يعخف الدحب في القانػن اإلدارؼ بأنو إنياء
وإعجام اآلثار القانػنية لمق اخرات اإلدارية بأثخ رجعي كأنيا لع تػجج إشالقا 2،فإذا كان لمدمصة
اإلدارية سمصة مشح الخخز اإلدارية لسداولة نذاط معيغ ،ففي السقابل تتستع بدمصة إلغاء
وسحب ىحا التخخيز ،حيث يعتبخ إلغاء التخخيز مغ أشج الجداءات اإلدارية التي يسكغ
تػقيعيا عمى السذخوعات الستدببة في تمػيث البيئة ،وبسا أن الدمصات اإلدارية ىي مغ
مشحت التخخيز فيي مغ ليا الحق في إلغائو بسػجب القػانيغ السشطسة لحلظ إذا تبيغ مخالفة
 -1الذخيف باديذ ،مخجع سابق ،ص .609
 -2عػابجؼ عسار ،نظخية القخارات اإلدارية بين عمم اإلدارة والقانهن اإلداري  ،دار ھومة ،الجدائخ ، 2005 ،ص .170
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السخخز لو لمزػابط والذخوط الخاصة بسسارسة الشذاط أو العسل السخخز لو 1،وبالتالي
فيدحب التخخيز اإلدارؼ ألنو ال يحتخم السقاييذ البيئية عغ شخيق قخار إدارؼ ومغ الدمصة
التي أصجرتو تصبيقا لقاعجة تػازؼ األشكال.
ويقرج بدحب التخخيز اإلدارؼ حخمان السخالف ألحكام القػانيغ والتشطيسات الستعمقة
بحساية البيئة في حال إتيانو لدمػك مغ شأنو إحجاث تمػيث البيئة والسداس بخػاصيا
الصبيعية وغيخ الصبيعية ،عغ شخيق إصجار ق اخرات إدارية مغ شأنيا مخاجعة التخاخيز
السسشػحة لسداولة أنذصة مختمفة  ،2وتتعجد األسباب التي بسػجبيا يسكغ لمدمصات السخترة
سحب التخخيز اإلدارؼ  ،ومغ بيغ أىع األسباب السؤدية لدحب التخخيز اإلدارؼ نجج:

3

 إذا أصبح في إستسخار تذغيل السذخوع خص اخ داىسا عمى األمغ العام أو الرحة العامة
أو الدكيشة العامة.
 إذا أصبح السذخوع غيخ مدتػف لمذخوط األساسية الػاجب تػافخىا كالستعمقة بحساية
البيئة.
 إذا تػقف العسل بالسذخوع ألكثخ مغ مجة معيشة يحجدىا القانػن.
 إذا صجر حكع نيائي بإغالق السذخوع نيائيا أو بإزالتو.
فالسذخع إن أقخ حق األفخاد في إقامة مذاريعيع وتشسيتيا ،فإنو بالسقابل يػازن بيغ
مقتزيات ىحا الحق والسرمحة العامة لمجولة ،فإذا كان مغ حق الذخز إقامة مذخوع
وتشسيتو ،وإستعسال مختمف الػسائل إلنجاحو ،فإن ثسة ما يقابل ىحا الحق مغ إلتدامات تكسغ
في إحتخام حقػق األفخاد اآلخخيغ والسػاششيغ في العير في بيئة سميسة ،ومغ بيغ الحاالت
 -1ماجج راغب الحمػ ،قانهن حساية البيئة في ضهء الذخيعة ،مخجع سابق ،ص.113
 -2الذخيف باديذ ،مخجع سابق ،ص .609
 -3ماجج راغب الحمػ ،قانهن حساية البيئة في ضهء الذخيعة ،مخجع سابق ،ص .161
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التي تؤدؼ باإلدارة إلى سحب التخخيز ىي إذا كان إستس اخر السذخوع يؤدؼ إلى خصخ
يجاىع الشطام العام في أحج عشاصخه ،إما بالرحة العسػمية أو األمغ العام أو الدكيشة
العسػمية.

1

ثانيا -تطبيقات جداء سحب التخخيص اإلداري :مغ خالل القػانيغ البيئية السختمفة وضع
السذخع الجدائخؼ عجة نرػص قانػنية تػضح لجػء الجساعات اإلقميسية إلى ىحا الجداء في
حالة حاجتيا إلستخجامو في إشار الحساية البيئية.
 -01مجال إستغالل السشذآت السرشفة :في مجال السؤسدات السرشفة نجج جداء سحب
التخخيز اإلدارؼ واضحا ،ففي حالة معايشة وضعية غيخ مصابقة عشج كل مخاقبة لألحكام
التقشية الخاصة بإ ستغالل الخخرة ،أو لمتشطيع السصبق عمى السؤسدات السرشفة في مجال
حساية البيئة ،يحخر محزخ يبيغ األفعال السجخمة ويحجد أجل لتدػية الػضعية ،وبعج إنتياء
األجل القانػني وعجم اإلمتثال لمتعميسات تعمق رخرة إستغالل السؤسدة السرشفة ،وإذا لع
يقع السدتغل بسصابقة مؤسدتو في أجل ستة ( ) 06أشيخ بعج تبميغ التعميق تدحب مشو
رخرة إستغالل السؤسدة السرشفة.

2

وبسا أن رخرة إستغالل مؤسدة مرشفة تكػن مغ إختراص الجساعات اإلقميسية في
حاالت محجدة فإن سحب ىحه الخخرة يكػن بشفذ الصخيقة شبقا لقاعجة تػازؼ األشكال،
حيث يختز الػالي بدحب الخخز الخاصة بالسؤسدات السرشفة مغ الفئة الثانية ،ويختز
رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ بدحب الخخز الخاصة بالسؤسدات السرشفة مغ الجرجة
الثالثة.

3

 -1أبػ بكخ بػسالع ،عسخ زغػدؼ ،مخجع سابق ،ص .129
 -2السادة  23مغ السخسػم التشفيحؼ رقع  ،198-06الدابق.
 -3السادة  20مغ السخسػم التشفيحؼ رقع  ،198-06الدابق.
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 -02مجال حساية السهارد السائية :مغ أبخز تصبيقات سحب التخخيز اإلدارؼ في مجال
حساية السػارد البيئية والسحافطة عمييا ما نز عميو قانػن السياه رقع  ،12-05إذ تزسغ
حاالت معيشة إللغاء الخخرة ،مغ بيشيا نجج إلغاء رخرة أو إمتياز إستعسال السػارد
السائية بجون تعػيس ،بعج إعحار يػجو لراحب الخخرة أو اإلمتياز ،في حالة عجم مخاعاة
الذخوط واإللتدامات الستختبة عمى أحكام ىحا القانػن والشرػص التشطيسية الستخحة لتصبيقو
كحا الخخرة أو دفتخ الذخوط ، 1وبالتالي فان خالف صاحب الخخرة أو اإلمتياز الذخوط
واإللتدامات الستختبة ضسغ ىحا القانػن تمغى رخرة إستعسال السػارد السائية وذلظ دون
تعػيس لراحبيا ألنو ىػ مغ أخل بإلتداماتو.
يسكغ القػل أن الجداءات اإلدارية تقػم بجور فعال في ردع الستدببيغ في إضخار البيئة
عغ التخاجع عغ أفعاليع ،كسا تداىع في تخفيف العبء عغ الدمصة القزائية وحل السذاكل
عمى مدتػػ الدمصات اإلدارية  ،وتمعب الجساعات اإلقميسية دو ار فعاال في ىحا السجال بحكع
مػقعيا وقخبيا مغ السػاشغ ،وبإعتبار الحساية اإلدارية لجييا وضيفة أساسية في مخاقبة التػازن
البيئي ،وقج سسح ليا السذخع بالتجخل بسجخد دق ناقػس الخصخ الجاىع قبل وقػعو وذلظ
بتػجييو اإلنحار مغ شخف السرالح السؤىمة لمسدتغل أو بعج حجوث الخصخ بتػقيف الشذاط
عغ شخيق سحب الخخرة أو تػقيف السشذأة كميا أو جدئيا.

 -1السادة  87مغ القانػن رقع  12-05الستعمق بالسياه ،الدابق.
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السبحـــــــــــث الـثــــــــــــــــاني
نظــام الجبايـــة البيئيـــة
الشطام الجبائي البيئي مختبط أساسا بالشطام الجبائي لمجولة ،فالشطام الجبائي ىػ الػسيمة
العسمية لتصبيق التذخيع الجبائي ،أؼ أنو ال يػجج نطام بيئي مدتقل بحاتو عغ الشطام الجبائي
العام لمجولة فيػ يجخل ضسغ الدياسة الجبائية لمجولة ،فالشطام الجبائي قجيسا كان ىجفو
الػحيج واألساس ىػ اليجف السالي أؼ أن الجولة تدتخجم الجباية مغ أجل الحرػل عمى
إيخادات عامة لتغصية نفقات عامة ،ونط اخ لستصمبات العرخ والتصػر في مختمف السجاالت
أصبحت الجباية تدتخجم ألغخاض متعجدة إقترادية ،إجتساعية ،سياسية...تعتبخ جسيعيا
أغخاض تقميجية ،كسا ضيخت أغخاض ججيجة يدعى الشطام الجبائي لتحقيقيا مغ أبخزىا
مػضػع البيئة ،أيغ ضيخ ىحا الشطام كيجف مغ أىجاف الشطام الجبائي في الجولة وليذ
نطاما مدتقال بحاتو.
وتعتبخ الجباية البيئية مغ اآلليات القانػنية ذات الصابع الخدعي التي تمجأ إلييا
الجساعات اإلقميسية قرج حساية البيئة والسحافطة عمييا وذلظ تصبيقا لسبجأ السمػث الجافع،
أؼ أن مغ يتدبب في ضخر بيئي يتحسل ذلظ ،وستتع دراسة ذلظ عغ شخيق:
السطمب األول :ماىية الجباية البيئية
السطمب الثاني :تطبيقات الجباية البيئية في التذخيع الجدائخي
السطمب األول
ماىيــــــة الجبايــــــة البيئيــــة
بجأت الجدائخ اإلىتسام بالسجال البيئي مغ خالل صجور أول قانػن يشطع ىحا السجال
سشة  ، 1983إال أن الدياسة البيئية حتى تجج شخيقيا لمتصبيق العسمي البج مغ أدوات
لتصبيقيا ،ىحه الػسائل مغ أبخزىا الػسائل السادية التي لع تجدجىا التذخيعات الجدائخية إال
في بجاية التدعيشيات ،تجديجا لسبج أ السمػث الجافع الحؼ يعتبخ مغ أىع السبادغ التي جاء بيا

القانػن  10-03الستزسغ حساية البيئة في إشار التشسية السدتجامة ،والحؼ يشز عمى
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تحسيل الستدبب في التمػث البيئي تكاليف إزالة ىحا التمػث ،وىحا عغ شخيق الجباية البيئية
التي تعتبخ مغ الػسائل الحجيثة لحساية البيئة حيث أنيا تمعب دو ار تخقػيا في مجال البيئة

والتشسية السدتجامة ،كسا أنيا تعسل عمى تحفيد تغييخ شخق اإلنتاج واإلستيالك ،لحلظ
أدرجتيا الجدائخ كسصمب أساسي لمدياسة الػششية لمتشسية اإلقترادية واإلجتساعية لتحقيق
تشسية مدتجامة متكاممة.
حيث بعج التحػل العسيق الحؼ شيجتو الدياسة البيئية في الجدائخ ،جخاء التغييخ

الجػىخؼ لمطخوف عمى السدتػػ الدياسي والتذخيعي بطيػر قػانيغ ججيجة تتعمق بحساية

البيئة ،شخعت الجدائخ في وضع مجسػعة مغ الجبايات الغخض مشيا ىػ تحسيل مدؤولية
التمػث لراحب األنذصة السمػثة وإشخاكو في تسػيل التكاليف التي تدتشج عمييا عسمية حساية
البيئة ،وبالتالي وضع مجسػعة مغ الخسػم غخضيا مددوج وقائي وردعي.

1

وسيتع تحجيج ماىية الجباية البيئية مغ خالل تعخيفيا (الفخع األول) وتحجيج أىجافيا
(الفخع الثاني) ،وأيزا تبيان الصبيعة القانػنية لإلقتصاع الجبائي (الفخع الثالث).
الفخع األول
تعخيـــف الجباية البيئية
الجباية البيئية مغ أىع الدياسات الػششية والجولية السدتحجثة مؤخ اخ واليادفة إلى
ترحيح الشقائز عغ شخيق وضع تدعيخة أو رسع أو ضخيبة لمتمػث قرج حساية البيئة،

2

أؼ أنيا مجسػعة القػاعج القانػنية واإلدارية التي تشطع تحريل الزخائب والخسػم لرالح
الدمصات العامة مغ أجل تغصية أعباء الجولة والدمصات السحمية ،وتذسل جسيع الزخائب

والخسػم الجبائية 3،فيي تعتبخ مغ أ نجح الػسائل السقخرة مغ اجل حساية البيئة والسحافطة
 -1يمذ شاوش بذيخ ،حساية البيئة عن طخيق الجباية والخسهم البيئية" ،مجمة العمػم القانػنية واإلدارية" ،جامعة أبػ بكخ

بمقايج تمسدان ،الجدائخ ،2003 ،ص .136

 -2دمحم صالح الذيخ ،اآلثار اإلقترادية والسالية لتمهث البيئة ووسائل الحساية مشيا ،مكتبة ومصبعة اإلشعاع الفشية،
د.ب.ن  ،ط  ،2002،01ص .331
 -3دمحم عباس محخزؼ ،إقتراديات الجباية والزخائب ،دار ىػمة ،بػزريعة ،الجدائخ ،2004 ،ص . 72
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عمييا ،وقج إنت يجت معطع دول العالع ىحا الشيج ومغ بيشيا الجدائخ ،إذ أدػ التجىػر البيئي
السدتسخ الحؼ عخفتو الجدائخ إلى إتخاذ إجخاءات وتجابيخ كثيخة في مجال الجباية البيئية،
حيث سعت الجدائخ لمبحث عغ إجخاءات مالية لسحاربة ضاىخة التمػث البيئي مغ خالل
إصجار قػانيغ لمجباية البيئية ،وذلظ مشح صجور قانػن السالية لدشة .1992

1

فالجباية البيئية تذسل مختمف الزخائب والخسػم التي تفخضيا الجولة عمى األشخاص
الصبيعييغ والسعشػييغ السمػثيغ لمبيئة ،إضافة إلى أن الجباية البيئية قج تذسل مختمف

اإلعفاءات والتحفيدات الجبائية لألشخاص السعشػييغ والصبيعييغ الحيغ يدتخجمػن في

نذاشاتيع اإلقترادية تقشيات صجيقة لمبيئة 2،وقج عخفت بأنيا عبارة عغ دمج جسيع
التخػفات واإلنذغاالت السثارة بذان األوضاع البيئية ضسغ الشطام الجبائي وتطيخ في
شكميغ :

3

 -01عبارة عغ إنذاء إقتصاعات جبائية ججيجة ،أؼ الزخائب اإليكػلػجية ،وىي
اإلقتصاعات التي تشرب عمى إنبعاث أو مشتج أو خجمة تدبب تمػثا لمبيئة.

 -02إعادة بشاء الشطام الجبائي الحالي بإزالة الزخائب والخسػم التي تؤدؼ إلى آثار تذػييية
عمى البيئة ،وىػ ما يعخف بإدخال الصابع األخزخ عميو ،وىػ ما أصصمح عمى تدسيتو
إعادة تكييف الشطام الجبائي الدابق مع متصمبات حساية البيئة ،كإزالة اإلعفاءات واإلمتيازات
الجبائية لألنذصة السمػثة التي كانت الدمصات تذجع عمى إستثسارىا.

1

- - Ahmed Reddaf , " lʼapproche fiscale des problèmes de lʼenvironnement ", Revu
IDARA ,vol. 10, Nº1 ,2000,P 150 .
 -2فارس مدجور" ،أىسية تجخل الح همات في حساية البيئة من خالل الجباية البيئية" ،مجمة الباحث ،جامعة البميجة،
الجدائخ ،السجمج الدابع ،العجد  ،2010-2009 ،07ص .348

 -3ىذام سفيان صمػاتذي ،يػسف بػدلة" ،الجباية البيئية كآلية لس افحة التمهث البيئي في الجدائخ" ،مخبخ تحجيات

الشطام الزخيبي الجدائخؼ في ضل التحػالت اإلقترادية ،جامعة البميجة ،2لػنيدي عمي ،كمية العمػم
اإلقترادية والعمػم التجارية وعمػم التدييخ ،السجمج الدابع ،العجد  ،01جػان  ،2018ص ص .120-119
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وبالتالي فسجسل السفاىيع تختكد عمى عامل الزخر لفخض الجباية ،وليذ التمػث فقط
بل أؼ ضخر يؤدؼ لمتأثيخ عمى البيئة كإستشداف لسػاردىا مثال ،كسا أنيا تذتسل أيزا عمى

جانب تحفيدؼ لخدع السخالفيغ.

ويعػد تأخخ إعتساد الخسػم البيئية في الجدائخ إلى جسمة مغ العػامل مشيا عػامل
سياسية تتسثل في غياب مخجعية سياسية بيئية ،وعػامل تتعمق بزعف وعجم إكتسال التشطيع

اإلدارؼ لحساية البيئة بدبب عجم إستقخار اإلدارة السخكدية لمبيئة.

1

الفخع الثاني
أىجاف الجباية البيئية
الجباية البيئية تيجف إلى مجسػعة مغ األىجاف قرج القيام بسياميا ودورىا في حساية
البيئة والسحافطة عمييا ،ومغ أبخزىا:
 -01الجباية البيئية تختكد إلى قاعجة أساسية مفادىا أن الحؼ يحجث أكثخ ضخ ار بالبيئة ىػ
مغ يجفع الزخائب أكثخ ،وذلظ كعقػبة عمى تجميخ البيئة ،وعميو كمسا كانت الزخائب أكبخ

كمسا أحذ السمػثػن بأثخىا ،ما قج يجعميع يغيخون إستخاتجيتيع الرشاعية أو اإلنتاجية

السختكدة عمى التكشػلػجيا الخخيرة السمػثة إلى البحث في سبل إعتساد تكشػلػجيات صجيقة
لمبيئة،

2

أؼ تحخيس السدتيمكيغ والسشتجيغ عمى تحديغ وتعجيل سمػكيع ،نحػ إستعسال

السػارد الستاحة إستعساال بيئيا فعاال ،ويخػ اإلقتراديػن أن سبب تجىػر البيئة يعػد إلى

السجانية في إستخجام السػارد البيئية .

3

 -02إستعسال الجباية البيئية كػسيمة فعالة إلدماج تكاليف الخجمات واألضخار البيئية
مباشخة في أسعار الدمع والخجمات ،أو في تكاليف األنذصة الستدببة في التمػث ،وىحا تصبيقا
لسبجأ السمػث الجافع ،الحؼ يكفل التكامل بيغ الدياسات اإلقترادية والبيئية الخامية إلى
 -1يحيى وناس ،اآلليات القانهنية لحساية البيئة في الجدائخ ،مخجع سابق ،ص .79
 -2فارس مدجور ،مخجع سابق ،ص.148
- Jean Phillipe Barde Op.cit, p 120.
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الحفاظ عمى البيئة ،أيزا حث السدتيمكيغ والسشتجيغ عمى تحديغ سمػكيع نحػ إستعسال
سميع بيئيا لمسػارد الستاحة.

1

 -03تجعيع اإلجخاءات القانػنية األخخػ في مجال حساية البيئة التي أضحت ال تكفي

وحجىا لخدع السخالفيغ ،والسداىسة في القزاء عمى التمػث البيئي مغ خالل اإلجخاءات

العقابية السػقعة عمى السخالفيغ لقػاعج البيئة .
 -04تجعيع القجرات السالية لمجولة ،وإيجاد مرادر مالية ججيجة في مجال مكافحة التمػث .
 -05ترحيح نقائز الدػق ،إذ أضحت اإلجخاءات القانػنية وحجىا ال تكفي لخدع

السخالفيغ ،وكحا ضعف وقمة السػارد السالية السخررة لحساية البيئة وغخس ثقافة السحافطة

عمى السحيط لجػ السجتسع والعالع ،وأيزا إيجاد مرادر مالية ججيجة لسكافحة التمػث
وتحقيق تشسية سخيعة ذات فػائج مذتخكة.

2

الفخع الثالث
الطبيعة القانهنية لإلقتطاع الجبائي
يقػم الشطام الجبائي عمى مجسػعة مغ الفئات الجبائية تختمف أسساؤىا ومفاىيسيا،
فالسذخع لع يزع ليا تعخيفا محجدا وإنسا إجتيج الفقو في ىحا األمخ ،نجج مغ بيشيا الزخائب،
الخسػم ،األتاوات ،الخسػم شبو الجبائية  ،...وتعتبخ الزخيبة والخسع أىع السفخدات الستجاولة.
أوال -الزخائــــــب البيئية :يعبخ عشيا بالزخائب االيكػلػجية أو الزخائب الخزخاء ،ويصمق
عمييا أيزا اسع الزخائب البيقػفية ندبة إلى االقترادؼ " الرثخ بيجػ "( )PIGOUألنو مغ
األوائل الحيغ نادوا بيحه الزخيبة في كتابو " إقتراديات الخفاىية " ،وقج إقتخح ىحا

اإلقترادؼ ىحا الشػع مغ الزخائب مغ أجل مػاجية فذل الدػق 3،وىي عبارة عغ اقتصاع
 -1رشيج سالسي ،ىاجخ عدؼ" ،الجباية البيئية عشرخ مفتاحي لحساية البيئة في الجدائخ" ،مجمة عمػم اإلقتراد والتدييخ
والتجارة ،العجد  ،2016 ،33ص . 148
 -2كسال رزيق" ،دور الجولة في حساية البيئة" ،مجمة الباحث ،جامعة ورقمة ،العجد  ،2007 ،05ص.100
 -3شيساء فارس دمحم الجبخ ،الهسائل الزخيبية لحساية البيئة :دراسة قانهنية مقارنة ،دار الحامج لمشذخ والتػزيع ،عسان،
األردن ،2015 ،ص .69

271

اآلليات الق انونية المخولة للجماعات اإلق ليمية في مجال حماية البيئة

الباب الثاني

مالي تفخضو الجولة وتدتػفيو وفقا لقػاعج قانػنية وتذخيعية مقجرة برفة إلدامية ونيائية
وتفخض عمى السكمفيغ وفقا لسقجرتيع التكمفية بقرج تغصية الشفقات العامة لمجولة واليادفة
لخجمة السجتسع وتصػيخه في جسيع الشػاحي اإلقترادية واإلجتساعية والبيئية والثقافية وغيخىا
بسا يعػد عمى كل أفخاد السجتسع بالشفع العام .

1

وتعتبخ الزخائب البيئية ىي تمظ الزخائب السفخوضة عمى السمػثيغ الحيغ يحجثػن
أض اخ ار بيئية مغ خالل نذاشاتيع السمػثة ،وإستخجاميع لتقشيات إنتاجية مزخة بالبيئة .

2

وبالتالي فيي مبمغ مغ الشقػد تفخضو الدمصة اإلدارية السخترة بشز القانػن عمى

مختكب فعل التمػث ،أؼ السمػثيغ الحيغ يحجثػن أض اخ ار بيئية مغ خالل نذاشاتيع اإلقترادية
السختمفة الشاجسة عغ مشتجاتيع السمػثة أو السمػثة ،وإستخجاميع لتقشيات إنتاجية مزخة
بالبيئة.

3

مسا سبق يسكغ القػل أن الزخائب البئيية ىي عبارة عغ إقتصاع مالي جبخؼ دون مقابل
وبرفة نيائية تفخضو الجولة ويخزع لو األشخاص الصبيعييغ والسعشػييغ نتيجة إلضخارىع
بالبيئة أو تدبيب أؼ ضخر ليا ،سػاء عغ شخيق إنتاج سمعة أو تقجيع خجمة أو القيام بأؼ

فعل مغ شأنو اإلضخار بالبيئة ،وتفخض بسػجب القانػن وتمغى بسػجب القانػن وتقتصع

بسػجب قانػن السالية لمدشة.

ثانيا -الخسهم البيئية :تعتبخ الخسػم البيئية األكثخ إستعساال في السجال البيئي ،وىي عبارة
عغ مبمغ أو أداء نقجؼ يقجمو السػاشغ مقابل الخجمات التي تقجميا لو الجوائخ الخسسية ويعتبخ
نػعا مغ الزخائب".

4

 -1عبج الغشي حدػنة ،الحساية القانهنية لمبيئة في إطار التشسية السدتجامة ،مخجع سابق ،ص .77
 -2كامل دمحم السغخبي ،مخجع سابق ،ص .76
 -3فارس مدجور ،مخجع سابق ،ص .348
 -4حامج عبج السجيج دراز ،مبادئ السالية العامة ،الجار الجامعية ،اإلسكشجرية ،مرخ ،2002 ،ص .249
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فالخسع البيئي يكػن نط اخ لسا تػفخه الجولة مغ خجمات خاصة تدتخجم فييا تقشيات
التصييخ والدالمة البيئية فيي تفخض عمى السدتفيجيغ مغ ىحه الخجمات رسػما خاصة ال
تطيخ إال عشج االستفادة السباشخة مغ خجماتيا مثل رسع التصييخ ،أو الشطافة ،رسع اإلستفادة

مغ السياه الرالحة لمذخب  ،1...وقيسة الخسع تكػن أدنى بكثيخ مغ قيسة الخجمة ،وىػ الفخق

بيشو وبيغ اإلتاوة التي تكػن قيستيا مداوية لقيسة الخجمة وال تجفع إال إذا إستفاد السشتفع مغ
خجمة فعمية .
وبالتالي فالجباية تذسل عسػما صػرتيغ ىسا الزخائب والخسػم ،ويختمفان عغ بعزيسا،
حيث أن الزخائب تفخض بذكل عام عمى األنذصة والسشتجات السمػثة ،كقصاع الشقل

والسحخوقات ودون مقابل أو مشفعة شخرية ،أما الخسع فال يكػن إال مقابل اإلستفادة مغ
خجمة بيئية كتػفيخ مياه الذخب ،خجمات إزالة القسامة وتػصيل شبكات الرخف الرحي،
كسا يطيخ اإلختالف كحلظ في وجية تخريز حاصل اإلقتصاع في الشياية ،فالزخائب
البيئية تػجو إراداتيا نحػ الػفاء با لشفقات العامة التي تخرريا الحكػمة في إشار سياستيا
اإلقترادية العامة لمسحافطة عمى البيئة ،أما الخسػم فتػجو إراداتيا نحػ حدابات خاصة
لتغصية تكاليف الخجمات البيئية لمييئات والسؤسدات صاحبة الحدابات .

2

السطمب الثاني
تطبيقات الجباية البيئية في التذخيع الجدائخي
في إشار تصبيق مبجأ السمػث الجافع السجدج مغ خالل قانػن حساية البيئة في إشار
التشسية السدتجامة  10-03تع إ ستحجاث مجسػعة مغ الزخائب والخسػم قرج الحفاظ عمى
البيئة ،فقج تع إدخال أول ضخيبة بيئية مغ خالل قانػن السالية لدشة  ،1992حيث تع فخض

الخسع الستعمق بالشذاشات السمػثة أو الخصخة ،ثع بجأت الخسػم الجبائية بالطيػر عبخ قػانيغ
السالية الالحقة.

 -1فارس مدجور ،مخجع سابق ،ص .349
 -2ىذام سفيان صمػاتذي ،يػسف بػدلة ،مخجع سابق ،ص ص .125-124
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وىحا ما سيتع إب اخزه مغ خالل التصخق لسختمف الزخائب والخسػم التي تزسشتيا قػانيغ
السالية ألجل الحفاظ عمى البيئة ،فيي متعجدة ومتشػعة ويسكغ تقديسيا إلى مجسػعات،
فيشاك ضخائب عمى الشفايات واإلنبعاثات السمػثة (الفخع األول) ،وضخائب عمى السشتجات

(الفخع الثاني) ،كسا ن ىشاك رسػم تحفيدية (الفخع الثالث) وضخائب مفخوضة عمى إستغالل
السػارد الصبيعية (الفخع الخابع).
الفخع األول
الزخائب عمى الشفايات واإل نبعاثات السمهثة
تفخض ىحه الزخائب عمى مخمفات الشذاط اإلنتاجي لمػحجات اإلقترادية ،كسا أنيا
تسارس دور األسعار الدػقية لتكمفة مخخجات التمػث ،وعميو فيي تدتيجف اآلثار الدمبية

الشاجسة عغ السذاريع السمػثة لمبيئة 1،وتتعجد صػر الزخائب عمى الشفايات واإلنبعاثات
السمػثة أىسيا:
أوال -الخسم عمى األنذطة السمهثة أو الخطيخة عمى البيئة :تع فخض ىحا الخسع ألول مخة
بسػجب السادة  117مغ قانػن السالية لدشة  2،1992فيحا الخسع يعتبخ اإلنصالقة األولى
لمخسػم البيئية عامة ،ولمخسع عمى األنذصة السمػثة أو الخصيخة عمى البيئة برفة خاصة،
وتمتيا عجة تعجيالت في قػانيغ السالية الالحقة ،ويفخض ىحا الخسع عمى األنذصة السمػثة أو
الخصيخة عمى البيئة ،وبالشدبة لتعخيف ىحه األنذصة فقج أحالتشا السادة  117الدابقة إلى
التشطيع ،ويسكغ القػل أن ىحا الخسع يخس جسيع األنذصة السمػثة أو الخصيخة عمى البيئة
والسسارسة داخل السشذآت السرشفة التي تخزع قبل إنجازىا حدب الشػع إما لمترخيح أو

 -1عرام خػرؼ ،عبيخ ناعدة" ،الشظام الزخيبي وأثخه في الحج من التمهث البيئي" ،مجمة جامعة تذخيغ لمجراسات

والبحػث  ،السجمج  ،29العجد  ،2007 ،1ص .71

 -2القانػن رقع  25-91السؤرخ في  18ديدسبخ  1991يتزسغ قانػن السالية لدشة  ،1992ج ر عجد  65الرادرة في
 18ديدسبخ .1991
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التخخيز ،أؼ أنو يذسل مجسػع األنذصة الرشاعية والتجارية والخجماتية التي تسارس مغ
شخف مؤسدات مختمفة الترشيف.

1

فالسادة  117مغ القانػن  25 -91حجدت معجال لمخسع الدشػؼ سيتع تفريمو في ججول
الحق كسا حجد بسػجب السخسػم  149-88الستعمق بالسشذآت السرشفة والسحجد قائستيا.

2

غيخ أن األسعار تع مخاجعتيا بسػجب السادة  54مغ القانػن رقع  11-99الستزسغ قانػن

السالية لدشة  ،3 2000حيث تع الخفع مغ قيسة الخسع وتع تبيان الجيات الخاصة بإصجار

التخخيز وتحجيج رسع معيغ لكل جية ،فأصبح بحلظ مقجار الخسع عمى األنذصة الخصيخة أو
السمػثة لمبيئة يتػقف عمى عجة معاييخ ،تع ترشيفيا وفقا لمتشطيع الحؼ يصبق عمى السشذات

السرشفة ويحجد قائستيا ،4الحؼ حجد  327نذاشا مرشفا بعزيا يخزع لتخخيز مغ الػزيخ
السكمف بالبيئة أو الػالي أو رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ ،والبعس اآلخخ يخزع لسجخد
الترخيح ،كسا يتحجد ىحا السقجار تبعا لعجد العسال الحيغ تع تذغيميع في السشذآة.
لكغ برجور السخسػم التشفيحؼ رقع  198-06الحؼ ألغى السخسػم التشفيحؼ الدابق رقع
 339 -98أصبح ترشيف الشذاشات الخاضعة ليحا الخسع يتع بسػجب السخسػم التشفيحؼ رقع
 336-09الستعمق بالخسع عمى الشذاشات السمػثة أو الخصيخة عمى البيئة 5،وقج نرت السادة

األولى انو ييجف إلى تحجيج الشذاشات السمػثة أو الخصيخة عمى البيئة الخاضعة لمخسع
وتحجيج السعامل السزاعف عمييا.
 -1عبج الغشي حدػنة ،الحساية القانهنية لمبيئة في إطار التشسية السدتجامة ،مخجع سابق ،ص.81
 -2السخسػم رقع  ،149-88السؤرخ في  26جػيمية  1988الستعمق بزبط التشطيع الحؼ يصبق عمى السشذآت السرشفة

ويحجد قائستيا ،ج ر عجد  30صادرة في  27جػيمية  ، 1988ممغى .

 -3القانػن رقع  11-99السؤرخ في  23ديدسبخ  1999يتزسغ قانػن السالية لدشة  ،2000ج ر عجد  92صادرة في 25
ديدسبخ .1999

 -4السخسػم التشفيحؼ رقع  399-98السؤرخ في  03نػفسبخ  1998الحؼ يزبط التشطيع الحؼ يصبق عمى السشذآت
السرشفة ويحجد قائستيا  ،الدابق.

 -5السخسػم التشفيحؼ رقع  336-09السؤرخ في  20أكتػبخ  2009يتعمق بالخسع عمى الشذاشات السمػثة أو الخصيخة عمى
البيئة  ،ج ر عجد  63الرادرة في  04نػفسبخ .2009
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ثع تع مخاجعة قيسة الخسع مخة أخخػ مغ خالل السادة  61مغ القانػن رقع 11-17

الستزسغ قانػن السالية لدشة  12018وتع رفعيا مخة أخخػ.

ونرت ىحه السادة انو يصبق السعامل السزاعف الستخاوح بيغ  1و  10عمى كل نذاط مغ

ىحه األنذصة ، 2ويكػن مبمغ الخسع الػاجب تحريمو عغ كل نذاط مغ ىحه األنذصة مداويا

لحاصل السبمغ األساسي والسعامل السزاعف ،وتصبق غخامة يحجد مبمغيا بزعف مبمغ
الخسع عمى كل مغ يدتغل السشذاة ،الحؼ ال يقجم السعمػمات الزخورية أو يعصي معمػمات
خاشئة وذلظ مغ اجل تحجيج مبمغ الخسع ،وتصبق زيادة  %10مغ مبمغ الخسع إذا لع يتع
تدجيجه في اآلجال السحجدة .

3

يخرز حاصل الخسع كاآلتي :
 %33 لسيدانية الجولة .
 % 67 الرشجوق الػششي لمبيئة والداحل.
وقج أضافت السادة  52مغ القانػن رقع  09-09الستزسغ قانػن السالية لدشة  4، 2010أنو
تعفى مشذآت استخجاع الديػت السدتعسمة وإستغالل وتخديغ غاز البتخول السسيع /وقػد
( )GPL/Cمغ الخسع عمى األنذصة السمػثة والخصيخة.

 -1القانػن رقع  11-17السؤرخ في 27ديدسبخ  2017الستزسغ قانػن السالية لدشة  ،2018ج ر عج  76الرادرة في
 28ديدسبخ . 2017

 -2يالحع أن السادة  117مغ القانػن  25-91الستزسغ قانػن السالية لدشة  1992كان السعامل السزاعف يتخاوح بيغ
 1و  ،6وبرجور قانػن السالية لدشة  2002تع تغييخ السعامل السزعف إذ نرت السادة  202مشو الفقخة الدادسة عمى

انو " :يفيخس معامل مزاعف مذسػل بيغ  1و  10لكل نذاط مغ تمظ األنذصة تبعا لصبيعتو وأىسيتو ونػع السخفػضات

والشفايات الشاجسة وكسيتيا".
 -3السادة  61مغ القانػن رقع  11-17الستزسغ قانػن السالية لدشة  ، 2018الدابق,
 -4القانػن رقع  09-09السؤرخ في  30ديدسبخ  2009يتزسغ قانػن السالية لدشة  ،2010عجد  78الرادرة في 13
ديدسبخ . 2009
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وفي ىحا اإلشار يقػم مجيخ البيئة بالتذاور مع السجيخ التشفيحؼ السعشي بإعجاد إحراء
السؤسدات السرشفة الخاضعة لمخسع عمى الشذاشات السمػثة أو الخصيخة عمى البيئة ويخسمو
إلى قابس الزخائب السختمفة لمػالية مع السعامل السزاعف السصبق حدب الكيفيات

السحجدة في القػانيغ والتشطيسات السعسػل بيا 1،ويحدب الخسع إنصالقا مغ سعخ مخجعي

يتحجد بسػجب قانػن السالية مزخوبا في معامل مزاعف يحجده السخسػم التشفيحؼ الستعمق

بالخسع عمى الشذاشات السمػثة ،وىحا السعامل السزاعف يتغيخ حدب شبيعة وأىسية الشذاط،

وكحا حدب نػع الشفايات السخمفة عغ الشذاط وكسيتيا 2،وبالتالي فتحجيج الدعخ يدتشج إلى
عجة معاييخ ىي الترشيف وعجد العسال والسعامل السزاعف ،وىحا ما سيتع تفريمو في
الججول اآلتي :

 -1السادة  07مغ السخسػم التشفيحؼ رقع  336-09الستعمق بالخسع عمى األنذصة السمػثة أو الخصيخة عمى البيئة ،الدابق.
 -2السػاد  6 ،5 ،4مغ السخسػم التشفيحؼ رقع  ، 336-09الدابق.
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الججول رقم  :02معاييخ حداب السعامل السزاعف لمخسم عمى األنذطة
الخطيخة أو السمهثة عمى البيئة
السعيار السدتشج إليو في تحجيج السعامل
طبيعة وأىسية الشذاط حدب نظام الترخيح
الخخرة .

السعامل السزاعف
 01نقصة

رخر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة رئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيذ السجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ  02نقصتان
الذعبي البمجؼ

رخرة الػالي

 03نقاط

رخرة الػزيخ

 04نقاط

نهع الشفايات السخمفة عن الشذاط خصيـ ـ ـخة عم ـ ــى البيئ ـ ــة ،مييج ـ ــة 01 ،نقصة
أكالة ...

حدب مقاييذ الخطهرة.

قابم ـ ــة لإلنفج ـ ــار ،مميب ـ ــة ،قابم ـ ــة

لإلشتعال...

( )02نقصتان

ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ،س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامة ،محجث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  03نقاط
لمد ـ ـ ـ ـ ــخشان ،معجي ـ ـ ـ ـ ــة  ،س ـ ـ ـ ـ ــامة
بالشدبة لمتكاثخ ،مبجلة...

كسية الشفايات الخاصة الخطيخة
السخمفة من الشذاط.

تف ـ ـ ــػق  100واقـ ـ ـ ــل أو تدـ ـ ـ ــاوؼ نقصتان ()02
 1000شغ /سشة
تف ـ ــػق  1000واق ـ ــل أو تد ـ ــاوؼ  2.5نقاط
 5000شغ /سشة.

تفػق  5000شغ /سشة

 03نقاط

السرجر :من إعجاد الباحث اعتسادا عمى السهاد  6،5،4من السخسهم التشفيحي  336-09الستعمق بالخسم عمى
األنذطة السمهثة أو الخطيخة عمى البيئة ،الدابق.
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ويتخاوح السعامل السزاعف السدتجل بكل واحج مغ الشذاشات السمػثة أو الخصيخة عمى
البيئة مغ  1إلى  10بحدب شبيعة وأىسية الشذاط وكحا نػع وكسية الشفايات السخمفة عغ ىحا
الشذاط ،حيث يتع تػزيع السعامل السزاعف حدب الكيفيات السحجدة في السػاد ، 6،5،4
لشذاشات الستعمقة بال سمحق األول ،أما فسا يتعمق بالشذاشات الخاصة بالسمحق الثاني
فيخرز ليا معامل مزاعف ثابت ،يتع حداب الخسع بزخب السبالغ السحجدة في السادة

 61مغ القانػن رقع  11-17الستزسغ قانػن السالية لدشة  2018في معامل مزاعف
بيغ  1و 10حدب شبيعة وأىسية الشذاط وكحا نػع وكسية الفزالت الشاتجة عغ ىحا
الشذاط 1،والسبيشة في الججول أعاله.

ججول رقم  :03تغيخ سعخ الخسم عمى األنذطة الخطيخة أو السمهثة عمى البيئة عبخ
قهانين السالية
السشذآت السرشفة التي تخزع احج

نذاطاتيا عمى األقل إما لتخخيص أو

السشذآت السرشفة التي ال تذغل أكثخ من
شخرين

ترخيح
قػانيغ السالية وسعخ الخسع

تخخيص

الهزيخ

الس مف
بالبيئة
تخخيص

الهالي

السختص
إقميسيا

قػانيغ السالية وسعخ الخسع

1992

2000

2018

1992

2000

2018

30.000دج

120.000

180.000

6.000

24.000

 34.000دج

دج

دج

دج

دج

(لع

يحجد

ليحه

الدشة

قانػن السالية
الجية
الخاصة

بالتخخيز

(لع

قانػن
90.000

دج

135.000

دج

السالية ليحه 18.000

الدشة

الجية

ووحج الخسع )

يحجد

دج

 25.000دج

الخاصة

 -1السادة  03مغ السخسػم التشفيحؼ  336-09الستعمق بالخسع عمى األنذصة السمػثة أو الخصيخة عمى البيئة ،الدابق.
279

الباب الثاني
تخخيص

رئيذ

السجمذ

اآلليات الق انونية المخولة للجماعات اإلق ليمية في مجال حماية البيئة
20.000

30.000

بالتخخيز

3.000

دج

دج

ووحج

دج

الخسع )

 4.500دج

الذعبي
البمجي

السختص
إقميسيا
السشذآت

السرشفة

 3.000دج

 9.000دج

13.500

دج

 750دج

2.000

دج

 3.000دج

الخاضعة

لمترخيح

السرجر:

من إعجاد الباحث إعتسادا عمى قهانين السالية .

السالحع في قيسة ىحه الخسػم أن السذخع الجدائخؼ تبشى مشيجا تجريجيا في تحجيج قيسة

السعجل الدشػؼ لمخسع السصبق عمى األنذصة السمػثة تبعا لجرجة ترشيف السشذآت السرشفة
حيث يختفع قيسة الخسع كمسا زاد ترشيف السشذأة ،والحؼ يختبط بجرجة تأثيخىا الدمبي عمى

البيئة  1،وقج أولى السذخع الجدائخؼ أىسية كبخػ ليحا الخسع ،وزوده بالكثيخ مغ الشرػص
القانػنية والتشطيسية كػنو ىػ الخسع األساسي في الشطام البيئي الجدائخؼ.
ثانيا -الخسهم التكسيمية :بعج صجور قانػن السالية لدشة  ،2002عخفت حساية البيئة دفعا
ججيجا في مجال آليات الحفاظ عمييا ،خاصة مغ ناحية الخسػم اإليكػلػجية السفخوضة
لحساية البيئة ،وقج سسيت بالخسػم التكسيمية ألن األساس ىػ الخسع عمى األنذصة الخصيخة

والسمػثة عمى البيئة (السشذآت السرشفة ) الحؼ جاء بو قانػن السالية لدشة  ،1992ولع يتع

التصخق ألنػاع أخخػ مغ الخسػم إال برجور قانػن السالية لدشة  ،2002الحؼ نز عمى
أنػاع أخخػ مغ الخسػم مغ بيشيا رسسيغ تكسيمييغ ىسا الخسع التكسيمي عمى السياه السدتعسمة

وذات السرجر الرشاعي والخسع التكسيمي عمى التمػث الجػؼ ذؼ السرجر الرشاعي ،وكال
 -1عبج الغشي حدػنة ،الحساية القانهنية لمبيئة في إطار التشسية السدتجامة ،مخجع سابق ،ص.82
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الخسسيغ يعتسجان عمى الكسيات السشبعثة وعبء التمػث الشاجع عغ الشذاط الحؼ يجاوز حجود
قيع محجدة.
 -01الخسم التكسيمي عمى السياه السدتعسمة ذات السرجر الرشاعي :تع إنذاء ىحا الخسع

بسػجب السادة  94مغ القانػن رقع  11-02الستزسغ قانػن السالية لدشة  1،2003إذ نرت
عمى أ نو يشذأ رسع تكسيمي عمى السياه السدتعسمة ذات السرجر الرشاعي السؤسدة وفقا
لحجع السياه السشتجة وعبء التمػث الشاجع عغ الشذاط الحؼ يتجاوز حجود القيع السحجدة

بسػجب التشطيع الدارؼ السفعػل ،ويحجد ىحا الخسع بالخجػع إلى السعجل األساسي الدشػؼ
بالخجػع ألحكام السادة  54مغ قانػن السالية لدشة  ،2000ومعامل مزاعف مذسػل بيغ 1

و 5تبعا لسعجل تجاوز حجود القيع ،وقج حجد السخسػم التشفيحؼ رقع  2300-07كيفية تػزيع
السعامل السزاعف ضسغ السادة الثالثة مشو،وىحا ما سيتع تػضيحو مغ خالل الججول اآلتي:
ججول رقم  :04كيفية تهزيع السعامل السزاعف لمخسم التكسيمي عمى السياه السمهثة
كسية التمهث

السعامل السزاعف

تتجاوز  ٪10إلى ٪ 20

01

تتجاوز  ٪ 21إلى ٪ 40

02

تتجاوز  ٪ 41إلى ٪ 60

03

تتجاوز  ٪ 61إلى ٪ 80

04

تتجاوز ٪ 81إلى ٪ 100

05

السرجر :من إعجاد الباحث إعتسادا عمى السادة  03من السخسهم التشفيحي رقم  ،300-07الدابق.

 -1القانػن رقع  11-02السؤرخ في  24ديدسبخ  2002يتزسغ قانػن السالية لدشة  ،2003ج ر عجد  86الرادرة في
 25ديدسبخ .2002

 -2السادة  03مغ السخسػم التشفيحؼ رقع  300-07السؤرخ في  27سبتسبخ  2007يحجد كيفيات تصبيق الخسع التكسيمي
عمى السياه السدتعسمة ذات السرجر الرشاعي ،ج ر عجد  63صادرة في  07أكتػبخ .2007
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وتػزع عائجات ىحا الخسع عمى الشحػ اآلتي:

1

 ٪ 34 لمرشجوق الػششي لمبيئة والداحل.
 ٪ 16 لمرشجوق الػششي لمسياه.
 ٪ 34 لفائجة البمجيات .
 ٪ 16 لفائجة ميدانية الجولة.
ويتسثل وعاء ىحا الخسع في كسية السياه السدتعسمة مغ مرجر صشاعي والتي تتجاوز

ندبة تمػثيا القيع القرػػ السحجدة في أحكام السخسػم التشفيحؼ  2،141-06وتحجد كسيات
التمػث السشبعثة بيجف تحجيج السعامل السزاعف السصبق عمى أساس تحاليل اإلنبعاثات
الجػية ذات السرجر الرشاعي التي يقػم بيا السخصج الػششي لمبيئة والتشسية السدتجامة،
تخسل مرالح البيئة لمػالية السعشية السعامل السزاعف السصبق عمى كل مؤسدة مرشفة إلى
قابس الزخائب السختمفة لمػالية.

3

 -02الخسم التكسيمي عمى التمهث الجهي ذي السرجر الرشاعي :األساس القانػني ليحا
الخسع ىي السادة  205مغ قانػن السالية لدشة  2002السعجلة والستسسة بسػجب السادة 64

مغ قانػن السالية لدشة  ،2018حيث نرت ىحه السادة عمى انو يؤسذ رسع تكسيمي عمى
التمػث الجػؼ ذؼ السرجر الرشاعي عمى الكسيات السشبعثة التي تتجاوز حجود القيع ،ويحجد

ىحا الخسع بالخجػع إلى السعجل األساسي الدشػؼ الحؼ حجد بسػجب أحكام السادة  54مغ

 -1السادة  65مغ القانػن رقع  11-17الستزسغ قانػن السالية لدشة  ،2018الدابق.
 -2السخسػم التشفيحؼ رقع  141-06السؤرخ في  19افخيل  2006الحؼ يزبط القيع القرػػ لمسربات الرشاعية الدائمة،
ج ر عجد  26الرادرة في  23افخيل .2006
 -3السادة  04مغ السخسػم التشفيحؼ رقع  ، 300-07الدابق.
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القانػن  11-99الستزسغ قانػن السالية لدشة  2000ومغ معامل مزاعف مذسػل بيغ
 01و 05حدب ندبة تجاوز حجود القيع ،ويػزع حاصل الخسع كسا يمي:

1

 ٪ 50 لرالح الرشجوق الػششي لمبيئة و الداحل.
 ٪ 33 لرالح ميدانية الجولة .
 ٪ 17 لرالح البمجيات.
فالسالحع أن البمجيات كانت تدتفيج مغ قيسة  ٪10مغ عائجات ىحا الخسع في قانػن

السالية لدشة  ،2002لتختفع إلى ندبة  ٪25بسػجب قانػن السالية التكسيمي لدشة ،2008

2

غيخ أن قانػن السالية لدشة  2018خفس مشيا إلى  ،٪ 17إال أن الشدب ليدت ببعيجة بل
متقاربة وىي ندبة مشخفزة نػعا ما ،وقج بيغ السخسػم التشفيحؼ رقع 299-07

3

شخيقة

تػزيع السعامل السزاعف كسا ىػ مبيغ في الججول اآلتي:

 -1السادة  64مغ القانػن رقع  11-17السزتسغ قانػن السالية لدشة  ،2018السعجلة والستسسة لمسادة  205مغ القانػن

 ،21-01القانػن رقع  21-01السؤرخ في السؤرخ في  22ديدسبخ  2001الستزسغ قانػن السالية لدشة  ،2002ج ر عجد
 79الرادرة في  23ديدسبخ ..2001
 -2السادة  46مغ األمخ رقع  02-08السؤرخ في  24جػيمية  2008الستزسغ قانػن السالية التكسيمي لدشة  ،2008ج ر
عجد  42الرادرة في  27جػيمية ،2008السعجلة لمسادة  205مغ قانػن السالية لدشة  2002خررت ناتج الخسع عمى

التمػث الجػؼ ذؼ السرجر الرشاعي عمى الشحػ التالي:
  ٪ 25لفائجة البمجيات. ٪ 75 -لفائجة الرشجوق الػششي لمبيئة وإزالة التمػث.

 -3السادة  03مغ السخسػم التشفيحؼ رقع  299-07السؤرخ في  27سبتسبخ  2007السحجد لكيفيات تصبيق الخسع التكسيمي
عمى التمػث الجػؼ ذؼ السرجر الرشاعي ،ج ر عجد  63الرادرة في  07أكتػبخ.2007
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الججول رقم  :05كيفية تهزيع السعامل السزاعف لمخسم التكسيمي عمى التمهث الجهي ذي
السرجر الرشاعي
الكسيات السشبعثة

السعامل

تتجاوز  ٪10إلى ٪ 20

01

تتجاوز  ٪ 21إلى ٪ 40

02

تتجاوز  ٪ 41إلى ٪ 60

03

تتجاوز  ٪ 61إلى ٪ 80

04

تتجاوز ٪ 81٪إلى ٪ 100

05

السرجر :من إعجاد الباحث إعتسادا عمى السادة  03من السخسهم التشفيحي رقم  ،299-07السحجد لكيفيات تطبيق
الخسم التكسيمي عمى التمهث الجهي ذي السرجر الرشاعي ،الدابق.

ويتسثل وعاء ىحا الخسع في كسيات الغازات واألدخشة واألبخخة والجديئات الدائمة

والرمبة السشبعثة في اليػاء والتي تتجاوز القيع القرػػ السحجدة وتحجد كسيات التمػث
السشبعثة بيجف تحجيج السعامل السزاعف السصبق عمى أساس تحاليل اإلنبعثات الجػية ذات
السرجر الرشاعي التي يقػم بيا السخصج الػششي لمبيئة والتشسية السدتجامة ،تخسل مرالح
البيئة لمػالية السعشية السعامل السزاعف السصبق عمى كل مؤسدة مرشفة إلى قابس
الزخائب السختمفة لمػالية.

1

ثالثا -الخسم عمى رفع الشفايات السشدلية :الشفايات السشدلية ىي كل الشفايات الشاتجة عغ
الشذاشات السشدلية والشفايات السساثمة الشاجسة عغ الشذاشات الرشاعية والتجارية والحخفية
وغيخىا ،والتي بفعل شبيعتيا ومكػناتيا تذبو الشفايات السشدلية .

2

 -1السادة  04مغ السخسػم التشفيحؼ رقع  ، 299-07الدابق.
 -2السادة  03الفقخة  02مغ القانػن رقع  19-01الستعمق بتدييخ الشفايات ومخاقبتيا وإزالتيا ،الدابق .
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يكػن جسع الشفايات ونقميا وتخديشيا وإزالتيا أو كل الخجمات األخخػ الستعمقة بتدييخ

الشفايات السشدلية وما شابييا ،مػضػع تحريل الزخائب والخسػم واألتاوػ التي تحجد قائستيا
ومبمغيا عغ شخيق التذخيع السعسػل بو ،وتسشح الجولة زيادة عمى اإلمتيازات السشرػص
عمييا في التذخيع السعسػل بو ،إجخاءات حفدية قرج تذجيع تصػيخ نذاشات جسع الشفايات
وفخزىا ونقميا وتثسيشيا وإزالتيا حدب الكيفيات التي يحجدىا التشطيع 1،وقج مشح السذخع

الجدائخؼ اختراص تحجيج قيسة رسع إزالة الشفايات السشدلية لخئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ

الحؼ يتخح ق اخ ار حػل ذلظ بشاء عمى مجاولة السجمذ الذعبي البمجؼ بعج إستصالع رأؼ

الدمصة الػصية وفقا لمسبالغ السشرػص عمييا في قانػن السالية والسبيشة في الججول أدناه.
الججول رقم  : 06قيسة مبمغ الخسم عمى رفع الشفايات السشدلية
مبمغ الخسم

نهعية السحالت

مابيغ  1.000دج و 1.500

عمى كل محل ذؼ إستعسال سكشي .

مابيغ  3.000دج و  12.000دج

عمى كل محل ذؼ إستعسال ميشي أو تجارؼ أو حخفي

مابيغ  8.000دج و  23.000دج

عمى كل أرض مييأة لمتخييع والسقصػرات.

مابيغ  20.000دج و 130.000

عمى كل محل ذؼ إستعسال صشاعي تجارؼ أو حخفي

أو ما شابيو .

أو ما شابيو

السرجر :من إعجاد الباحث إعتسادا عمى نص السادة  21من األمخ رقم  ،201-15السعجل ألح ام السادة  263م خر
 2من قانهن الزخائب السباشخة والخسهم السساثمة السحجدة لسبمغ الخسم.

وبالتالي فسدؤولية تدييخ الشفايات السشدلية تقع عمى عاتق البمجية ،كسا يسكغ لمبمجية أن
تدشج ،حدب دفتخ شخوط نسػذجي ،تدييخ كل الشفايات السشدلية أو ما شابييا أو جدء مشيا
إلى أشخاص شبيعييغ أو معشػييغ خاضعيغ لمقانػن العام أو القانػن الخاص شبقا لمتذخيع

 -1السادتيغ  52-51مغ القانػن رقع  ،19-01الستعمق بتدييخ الشفايات ومخاقبتيا وإزالتيا ،الدابق .
 -2األمخ رقع  01-15السؤرخ في  23جػيمية  2015يتزسغ قانػن السالية التكسيمي لدشة ، 2015ج ر عجد  40الرادرة
في  23جػيمية .2015
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السعسػل بو الحؼ يحكع الجساعات السحمية  1،أما عغ تػزيع حاصل ىحا الخسع فيػجو لفائجة
ميدانية البمجية فيػ مقابل خجمة عسػمية تتسثل في رفع القسامات السشدلية في البمجيات التي
تتػفخ عمى ىحه الخجمة .
رابعا -الخسم عمى الهقهد :نرت عميو السادة  55مغ القانػن  2،24-06السعجلة والستسسة
لمسادة  38مغ القانػن  3، 21-01عمى انو يؤسذ رسع عمى الػقػد ،تحجد تعخيفتو كسا

يأتي:
 بشديغ بالخصاص (عادؼ ومستاز)  0.10:دج لمتخ.
 غاز أويل  0.30 :دج لمتخ.
أما بالشدبة لتػزيع ناتج الخسع فمع يتغيخ ،بقي كسا تزسشتو السادة  38مغ قانػن السالية لدشة
 2002كسا يأتي:
 ٪ 50 لحداب التخريز الخاص رقع  302-100الحؼ عشػانو " الرشجوق الػششي
لمصخق و الصخق الدخيعة".

 ٪ 50 لحداب التخريز الخاص رقع  302-065الحؼ عشػانو  ":الرشجوق الػششي
لمبيئة وإزالة التمػث(".تع تغييخ إسسو الحقا)
الفخع الثاني
الجباية عمى السشتجات
وىي عبارة عغ ضخيبة قيسية أو نػعية تفخض عمى الػحجات اإلنتاجية التي تتدبب في
تمػيث البيئة ،ويشتج عشيا أضخار اجتساعية ،عمسا أن اليجف مغ ىحه الزخيبة ىػ خفس
 -1أنطخ السادتيغ  33 ،32مغ القانػن رقع  19-01الستعمق بتدييخ الشفايات ومخاقبتيا وإزالتيا ،الدابق.
 -2القانػن رقع  24-06السؤرخ في  26ديدسبخ  2006الحؼ يتزسغ قانػن السالية لدشة  ،2007ج ر عجد  85الرادرة
في  27ديدسبخ .2006
 -3القانػن رقع  21-01الستزسغ قانػن السالية لدشة  ،2002ج ر عجد  79الرادرة في  23ديدسبخ .2001
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مدتػػ السمػثات إلى مدتػيات دنيا مقبػلة إجتساعيا ،أؼ ال تحجث أضخار بيئية مغ جية وال
تزخ باإلندان مغ جية أخخػ 1،وبالتالي تدتعسل مغ أجل تعجيل وترحيح سمػك السشتجيغ

أو السدتيمكيغ 2،وتتسثل ىحه الجباية فيسا يمي:

أوال -الخسم عمى األطخ السطاطية :يصبق ىحا الخسع عمى كل األشخ السصاشية الججيجة ميسا
كانت قياساتيا أو وزنيا ،مدتػردة أو مرشعة داخل التخاب الػششي ومخرز لمديارات

الخفيفة أو الثقيمة 3،ويػجو ىحا الخسع لتسػيل عسمية التخمز مغ ىحه العجالت وتحسل عبء
إدخاليا في الرشاعة االيكػلػجية ألن عشج نياية صالحية العجالت السصاشية تربح مغ
الشفايات التي يرعب التخمز مشيا لكػنيا تتصمب تقشيات متصػرة ،خاصة في غياب مشذآت
متخررة في ذلظ.

4

ويتعيغ عمى السشتجيغ الخاضعيغ لمخسع أن يػدعػا خالل  20يػما السػالية لذيخ
التحريل ،لجػ قابس الزخائب السختز إقميسيا ،كذفا يبيغ كسيات األشخ السصاشية

السدمسة لمتػزيع ويقػمػن في نفذ الػقت بجفع السبمغ الكمي السحرل .

5

ونرت السادة  60مغ القانػن رقع  16-05الستزسغ قانػن السالية لدشة 6 2006عمى أنو
يؤسذ رسع عمى األشخ السصاشية الججيجة السدتػردة و/أو السرشػعة محميا ،ويحجد مبمغ
ىحا الخسع كسا يأتي :

 -1فارس مدجور ،مخجع سابق ،ص. 350
 -2عرام الخػرؼ ،عبيخ ناعدة ،مخجع سابق ،ص.71
 -3السادة  02مغ السخسػم التشفيحؼ رقع  117-07السؤرخ في  21افخيل  ، 2007يحجد كيفيات اقتصاع وإعادة دفع الخسع
عمى األشخ السصاشية الججيجة السدتػردة و /أو السرشعة محميا ،ج ر عجد  26الرادرة في  22افخيل .2007

- Yahia Denideni," lʼapport fiscal de la loi finance de 2006" , Revue critique de droit et

4

science politique, Université de Tizi-Ouzou, Nº 2, 2008 , P 10 .

 -5السادة  06مغ السخسػم التشفيحؼ رقع  ،117-07الدابق.
 -6القانػن رقع  16-05السؤرخ في  31ديدسبخ  2005يتزسغ قانػن السالية لدشة  ،2006ج ر عجد  85الرادرة في
 31ديدسبخ .2005
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 10 دج عغ كل إشار مخرز لمديارات الثقيمة
 05 دج عغ كل إشار مخرز لمديارات الخفيفة.
لكغ السادة  112مغ قانػن  14-16الستزسغ قانػن السالية لدشة  2017نرت عمى انو
يؤسذ رسع عمى األشخ السصاشية الججيجة السدتػردة ولع تتكمع عغ السحمية وحجدت مبمغ
الخسع كسا يمي:
 750 دج عغ كل إشار مخرز لمديارات الثقيمة
 450 دج عغ كل إشار مخرز لمديارات الخفيفة.
ويجفع ناتج ىحا الخسع السقتصع مغ شخف مرالح الجسارك و لع يجفع لرالح البمجيات ،برفة

إنتقالية إلى الرشجوق السذتخك لمجساعات السحمية الحؼ يتػلى تػزيعو عمى البمجيات السعشية
وتػزع عائجات ىحا الخسع عمى الشحػ اآلتي:

1

 ٪ 35 لرالح صشجوق التزامغ والزسان لمجساعات السحمية .
 ٪ 34 لرالح ميدانية الجولة .
 ٪ 30 لرالح الرشجوق الخاص لمتزامغ الػششي .
 ٪ 01 لرالح الرشجوق الػششي لمبيئة والداحل .
يالحع أن السذخع الجدائخؼ قج خرز ندبة  ٪ 01مغ حاصل الخسع عمى األشخ

السصاشية السدتعسمة في الجدائخ لرالح الرشجوق الػششي لمبيئة والداحل قرج تذجيع

عسميات رسكمة ىحا الشػع مغ الشفايات ،وييجف التعجيل حدب تقخيخ المجشة إلى تخقية فخوع
إ ستعسال األشخ السصاشية في الترشيع مغ خالل تصػيخ نذاشات الفخز واإلستخجاع وإنذاء

 -1السادة  45مغ القانػن رقع  18-18السؤرخ في  27ديدسبخ  2018الستزسغ قانػن السالية لدشة  ،2019ج ر عجد
 79الرادرة في  30ديدسبخ .2018
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نذاشات صشاعية ججيجة لإلقتراد التجويخؼ السيسا الخسكمة لمحج مغ التأثيخ الدمبي ليحه
1

الشفايات.

ثانيا -الخسم عمى الديهت والذحهم وتحزيخ الذحهم :نرت السادة  66مغ قانػن السالية
لدشة  2018السعجلة والستسسة لمسادة  61مغ قانػن  16-05السزسغ قانػن السالية لدشة

 2006عمى أنو يؤسذ رسع عمى الديػت والذحػم وتحزيخ الذحػم يحجد ب  18.750دج
عغ كل شغ مدتػرد أو مرشػع داخل التخاب الػششي ،والتي تشجع عغ إستعساليا زيػت
مدتعسمة ،وتخرز عائجات ىحا الخسع كسا يمي :
 ٪ 34 لفائجة البمجيات بالشدبة لمديػت والذحػم وتحزيخ الذحػم السرشػعة داخل التخاب
الػششي ،ولفائجة صشجوق التزامغ والزسان لمجساعات السحمية بالشدبة لمذحػم

السدتػردة.
 ٪ 34 لفائجة الرشجوق الػششي لمبيئة والداحل .
 ٪ 32 لفائجة ميدانية الجولة.
ويرب ناتج ىحا الخسع السقتصع مغ شخف مرالح الجسارك والحؼ لع يجفع لرالح

البمجيات ،برفة إنتقالية إلى صشجوق التزامغ والزسان لمجساعات السحمية الحؼ يتػلى
تػزيعو عمى البمجيات السعشية ،ويتعيغ عمى السشتجيغ الخاضعيغ لمخسع أن يػدعػا خالل 20

يػما السػالية لذيخ التحريل ،لجػ قابس الزخائب السختز إقميسيا ،كذفا يبيغ كسيات

السشتجات السدمسة لمتػزيع ويقػمػن في نفذ الػقت بجفع السبمغ الكمي السحرل.

2

 -1جخيجة الدالم ،مذخوع قانهن السالية  ،2019بتاريخ  16نػفسبخ .2018
 -2السادة  06مغ السخسػم التشفيحؼ رقع  118-07السؤرخ في  21افخيل  2007يحجد كيفيات اقتصاع وإعادة دفع الخسع
عمى الديػت والذحػم وتحزيخات الذحػم السدتػردة والسرشعة محميا ،ج ر عجد  26الرادرة في  22افخيل .2007
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ثالثا -الخسم عمى األكياس البالستي ية (نفايات التغميف) :األكياس البالستيكية ىي كل

تغميف مغ مادة بالستيكية مرشػعة مغ متعجد اإليتيالن السشخفس أو السختفع الكثافة،
ومتعجد البخوبيالن السخرز لتغميف وتػضيب السػاد االستيالكية .

1

تشز السادة  67مغ القانػن رقع  211-17السعجلة والستسسة ألحكام السادة  53مغ القانػن

 22-03الستزسغ قانػن السالية لدشة  32004عمى انو يؤسذ رسع قجره  40دج لمكيمػغخام

الػاحج ،يصبق عمى األكياس البالستيكية السدتػردة و/أو السرشػعة محميا ،وتخرز
عائجات ىحا الخسع كسا يأتي :
 ٪ 27 لمرشجوق الػششي لمبيئة والداحل .
 ٪ 73 لفائجة ميدانية الجولة .
وبالشدبة لصخيقة اإلقتصاع ،إن كان عمى اإلنتاج الػششي فيكػن مغ شخف مرالح
الزخائب عشج خخوج السشتػج الجاىد لالستعسال مغ السرشع والسػجو إلى الجورة التجارية،

وعشج اإلستيخاد فاإلقتصاع يكػن مغ شخف مرالح إدارة الجسارك عشج دخػل السشتػج الجاىد
لإلستعسال إلى التخاب الػششي .

4

 -1السادة  03مغ السخسػم التشفيحؼ رقع  87-09السؤرخ في  17فيفخؼ  2009يتعمق بالخسع عمى األكياس البالستيكية
السدتػردة و /أو السرشػعة محميا ،ج ر العجد  12الرادرة في  22فيفخؼ .2009

 -2القانػن رقع  11-17الستزسغ قانػن السالية لدشة  ،2018الدابق.
 -3القانػن رقع  22-03السؤرخ في  28ديدسبخ 2003يتزسغ قانػن السالية لدشة  ،2004ج ر عجد  83الرادرة في
 29ديدسبخ .2003

 -4السادة  04مغ السخسػم التشفيحؼ  89-07الحؼ يحجد الخسع عمى األكياس البالستيكية السدتػردة و /أو السرشػعة

محميا ،الدابق.
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الفخع الثالث
الخســــــــــهم التحفيديــــــــة

الحػافد الزخيبية بذكل عام ىي تمظ التجابيخ واإلجخاءات التي تتخحىا الدمصة
الزخيبية السخترة قرج مشح مدايا ضخيبية لتحقيق أىجاف معيشة ،مغ خالل تحفيد األفخاد
عمى إتباع سمػك معيغ بسشحو مدايا مالية.

1

ونط اخ ألىسية ىحه الصخيقة وفعاليتيا فقج تع اإلستشاد إلييا مغ اجل حساية البيئة ،فقج أقخ
السجمذ األوروبي وفقا لمتػجيو الرادر سشة  1991بذان تقخيب تذخيعات الجول األعزاء
فيسا يتعمق باإلجخاءات الػاجب إتخاذىا في مجال مكافحة تمػث اليػاء مغ إنبعاثات

الديارات ،حيث نز صخاحة عمى المجػء إلى مثل ىحه الصخق لحساية البيئة 2،فالحػافد
الجبائية ذات البعج البيئي ،ىي كل سياسة ضخيبية تعسل عمى تحقيق أىجاف بيئية لرالح

السجتسع ،مغ خالل تػجيو اإل ستثسارات نحػ كل السجاالت التي تديع في تخفيس درجة
تمػث البيئة ،مسا يؤدؼ إلى تعجيل سمػك األفخاد والسشذآت إيجابيا اتجاه البيئة 3،وسيتع

التصخق ضسغ ىحه الشقصة إلى رسسيغ تحفيدييغ ىسا :

أوال -الخسم التحفيدي لتذجيع عجم تخدين الشفايات الرشاعية الخاصة و /أو الخطيخة:
نرت السادة  62مغ قانػن السالية لدشة  42018السعجلة والستسسة ألحكام السادة  203مغ

قانػن السالية لدشة  52002عمى أنو يؤسذ رسع لتذجيع عجم التخديغ يحجد بسبمغ
 16.500دج عغ كل شغ مخدن مغ الشفايات الرشاعية الخاصة و/أو الخصيخة ،تسشح ميمة

 -1شيساء فارس دمحم الجبخ ،مخجع سابق ،ص .107
 -2اشخف عخفات أبػ حجارة ،مخجع سابق ،ص.115
 -3حدػنة عبج الغشي" ،الشظام الجبائي بين التحفيد والخدع" ،مجمة السفكخ ،كمية الحقػق والعمػم الدياسية ،جامعة دمحم
خيزخ ،بدكخة ،الجدائخ ،العجد  ،13فيفخؼ  ،2016ص . 189

 -4القانػن رقع  11-17الستزسغ قانػن السالية لدشة  ،2018الدابق.
 -5القانػن رقع  21-01الستزسغ قانػن السالية لدشة  ،2002الدابق.
291

الباب الثاني

اآلليات الق انونية المخولة للجماعات اإلق ليمية في مجال حماية البيئة

ثالث سشػات إلنجاز مشذآت إزالة ىحه الشفايات إبتجاء مغ تاريخ اإلنصالق في تشفيح مذخوع
مشذأة اإلفخاز ،وتخرز عائجات الخسع كسا يمي :
 ٪ 48 لفائجة الرشجوق الػششي لمبيئة والداحل .
 ٪ 36 لفائجة ميدانية الجولة .
 ٪ 16 لفائجة البمجيات .
ييجف ىحا الخسع إلى التذجيع عمى عجم تخديغ الشفايات ،إال أن القيسة العالية ليحا
الخسع ال تتالءم مع القجرة السالية واإلقترادية لمكثيخ مغ السؤسدات اإلقترادية التي تشتج
كسيات كبيخة مغ الشفايات ،وال تسمظ بالسقابل القجرات السالية لجفع أساس ىحه الخسػم

اإليكػلػجية 1،وىحا ما يجفعيا إلى عجم تخديغ نفاياتيا حتى ال تتحسل أعباء مالية كبيخة وبيحا
تتحقق الػضيفة التحفيدية ليحا الخسع.
ثانيا -الخسم التحفيدي عمى الشذاطات العالجية :نرت السادة  63مغ القانػن 11-17

2

السعجلة والستسسة ألحكام السادة  204مغ القانػن  21-01الستزسغ قانػن السالية لدشة

 2002عمى أنو يؤسذ رسع لمتذجيع عمى الشفايات السختبصة بأنذصة العالج في
السدتذفيات والعيادات الصبية بدعخ مخجعي قجره  30.000دج لمصغ ،ويزبط الػزن السعشي

وفقا لقجرات العالج وأنساشو في كل مؤسدة معشية أو عغ شخيق قياس مباشخ ،وتػزع
عائجات الخسع كسا يمي :
 ٪ 60 لفائجة الرشجوق الػششي لمبيئة والداحل .
 ٪ 20 لفائجة ميدانية الجولة .
 ٪ 20 لفائجة البمجيات .

 -1سعيج بغ عيدى ،الجباية ،الجسارك ،أمالك الجولة ،شبو الجباية ،الهعاء والتعخيفة ،دار ىػمة لمصباعة والشذخ
والتػزيع ،الجدائخ  ، 2003 ،ص .176
 -2القانػن رقع  11-17الستزسغ قانػن السالية لدشة  ،2018الدابق.
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وتسشح ميمة  03سشػات لمسدتذفيات والعيادات الصبية لمتدود بتجييدات التخميج
السالئسة أو حيازتيا.
الفخع الخابع
الزخائب السفخوضة عمى إستغالل السهارد الطبيعية
ساد لػقت شػيل إستيالك وإستغالل العجيج مغ السػارد الصبيعية في الجدائخ دون أن

يكػن لحلظ مقابل أو ثسغ يعكذ تكاليف تػفيخىا ،كالساء السدتغل مغ كافة القصاعات الحؼ
تأزمت وضعيتو مغ خالل ارتفاع ندب تمػثو ،وتعخضو لمشقز نتيجة لعػامل كالجفاف
وإنخفاض قجرات التخديغ وتدايج معجالت إستيالكو ،مسا أدػ بالجولة الجدائخية إلى تأسيذ
مؤسدات و أجيدة لتدييخه ،كالجيػان الػششي لمتصييخ ،والػكالة الػششية لمدجود ،...األمخ
الحؼ إستجعى تأسيذ رسػم في مقابل تػفيخ الخجمات التي تقػم بيا ىحه األجيدة ،كإتاوة
الحفاظ عمى جػدة السياه وإتاوة إقتراد السياه.

1

أوال -إتاوة إقتراد السياه
 -01تحريل إتاوة اقتراد السياه لجػ كل مدتعسل مػصػل بذبكة جساعية لمسياه الرالحة
لمذخب إلستعساليا الرشاعي أو الفالحي ومديخة حدب الحالة أما مغ :
 السؤسدات العسػمية صاحبة اإلمتياز وعغ شخيق مفػضي تدييخ الخجمات العسػمية
لمسياه.
 إدارات السرالح العامة أو مرالح بمجيات تدييخ الخجمات العسػمية لمسياه.
 األشخاص السعشػييغ أصحاب اإلمتياز لتدييخ مداحات الدقي .
وتحجد اإلتاوة في ىحه الحالة كسا يمي :
 ٪ 04 مغ مبمغ فاتػرة السياه الرالحة لمذخب ،إلستعساليا الرشاعي أو الفالحي بالشدبة
لػاليات الذسال .
 -1ىذام سفيان صالواتذي ،بػدلة يػسف ،مخجع سابق ،ص .135
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 ٪ 02 مغ مبمغ فاتػرة السياه الرالحة لمذخب ،إلستعساليا الرشاعي أو الفالحي
بالشدبة لػاليات جشػب البالد اآلتية  :أدرار ،االغػاط ،بدكخة ،بذار ،تسشخاست ،ورقمة،
إيميدؼ ،تشجوف ،الػادؼ وغخداية .
 -02تحريل إتاوة إ قتراد السياه مغ شخف الػكالة الػششية لمتدييخ السجمج لمسػارد السائية
عبخ فخوعيا اإلقميسية ،لجػ كل شخز شبيعي أو معشػؼ عام أو خاص ،يتػفخ لجيو
ويدتغل في ميجان األمالك العامة السائية ،تجييدات إقتصاع السياه ،ثابتة أو مؤقتة
إلستعسالو الخاص أيا كان مرجر السػرد ،وتحجد اإلتاوة كسا يمي :
 ٪ 04 مغ السبمغ السفػتخ بعشػان إقتصاع السياه في واليات شسال البالد.
 ٪ 02 مغ السبمغ السفػتخ بعشػان إقتصاع السياه بالشدبة لػاليات جشػب البالد اآلتية :
أدرار ،األغػاط ،بدكخة ،بذار ،تسشخاست ،ورقمة ،إيميدؼ ،تشجوف ،الػادؼ وغخداية.
يجفع ناتج إتاوة إقتراد السياه في حداب التخريز الخاص رقع  302-079الحؼ عشػانو
الرشجوق الػششي لمسياه.

1

ثانيا -إتاوة حساية نهعية السياه
 -01تحرل إتاوة حساية نػعية السياه لجػ كل مدتعسل مػصػل بذبكة جساعية لمسياه
الرالحة لمذخب إلستعساليا الرشاعي أو الفالحي ومديخة حدب الحالة مغ شخف :
 السؤسدات العسػمية صاحبة اإلمتياز أو عغ شخيق مفػضي تدييخ الخجمات العسػمية
لمسياه.
 إدارات السرالح العامة أو مرالح بمجيات تدييخ الخجمات العسػمية لمسياه.
 األشخاص السعشػييغ أصحاب االمتياز لتدييخ مداحات الدقي.

 -1السادة  59مغ القانػن رقع  18 -15السؤرخ في  30ديدسبخ  2015الستزسغ قانػن السالية لدشة  ،2016ج ر عجد
 72الرادرة في  31ديدسبخ  ،2015السعجلة لمسادة  173مغ األمخ رقع  27-95السؤرخ في  30ديدسبخ ،1995
الستزسغ قانػن السالية لدشة  ،1996ج ر عجد  82الرادرة في  31ديدسبخ .1995
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وتحجد اإلتاوة كسا يمي :
 ٪ 04 مغ مبمغ فاتػرة السياه الرالحة لمذخب ،إلستعساليا الرشاعي أو الفالحي بالشدبة
لػاليات الذسال .
 ٪ 02 مغ مبمغ فاتػرة السياه الرالحة لمذخب ،إلستعساليا الرشاعي أو الفالحي بالشدبة
لػاليات جشػب البالد اآلتية  :أدرار ،االغػاط ،بدكخة ،بذار ،تسشخاست ،ورقمة ،إيميدؼ،
تشجوف ،الػادؼ وغخداية .
 -02كسا يتع تحريل إتاوة حساية نػعية السياه مغ شخف الػكالة الػششية لمتدييخ السجمج
لمسػارد السائية ،عبخ فخوعيا اإلقميسية ،لجػ كل شخز شبيعي أو معشػؼ عام أو خاص،

يتػفخ لجيو ويدتغل في ميجان األمالك العامة السائية ،تجييدات إقتصاع السياه ،ثابتة أو
مؤقتة ،إلستعسالو الخاص أيا كان مرجر السػرد.
وتحجد إتاوة حساية نػعية السياه كسا يمي :
 ٪ 04 مغ السبمغ السفػتخ بعشػان إقتصاع السياه في واليات شسال البالد.
 ٪ 02 مغ السبمغ السفػتخ بعشػان إقتصاع السياه بالشدبة لػاليات جشػب البالد اآلتية :
أدرار ،األغػاط ،بدكخة ،بذار ،تسشخاست ،ورقمة ،إيميدؼ ،تشجوف ،الػادؼ وغخداية.
يجفع ناتج إتاوة حساية نػعية السياه في حداب التخريز الخاص رقع  302-079الحؼ

عشػانو الرشجوق الػششي لمسياه.

1

 -1السادة  60مغ القانػن رقع  18 -15الستزسغ قانػن السالية لدشة  2016السعجلة لمسادة  174مغ األمخ رقع 27-95
السؤرخ في  30ديدسبخ  ، 1995الستزسغ قانػن السالية لدشة  ،1996الدابق.

295

الباب الثاني

اآلليات الق انونية المخولة للجماعات اإلق ليمية في مجال حماية البيئة
السطمب الثالث
تقييم الشظام الجبائي الخدعي

يعتبخ الشطام الجبائي الخدعي مغ أبخز الػسائل القانػنية لفخض الحساية البيئية ،ومغ

خالل ما تع التصخق إليو يسكغ تدجيل السالحطات اآلتية:

 .1تعتبخ الجباية البيئية مغ أنجع الػسائل لحساية البيئة ،ذلظ أن الزخائب والخسػم ىي
وسيمة ردعية مغ خالل اإلجخاءات العقابية التي تشجخ عغ عجم الجفع مغ شخف السكمف
بيا ،وبالتالي فيي عقػبة عمى تجميخ البيئة ،فكمسا كانت الزخائب أكبخ كمسا أحذ
السمػثػن بأثخىا ،ما قج يجعميع يغيخون إستخاتيجيتيع إلى إعتساد تكشػلػجيات صجيقة

لمبيئة.
 .2الجساعات اإلقميسية ال تدتفيج بشدب عالية مغ عػائج الخسػم البيئية وأحيانا ال تدتفيج
مصمقا ،رغع أنيا مكمفة بالحفاظ وحساية البيئة عمى مدتػػ إقميسيا ،ورغع الشدب الزئيمة

التي تدتفيج مشيا البمجيات فالبج أن تػجييا وتخرريا إلزالة التمػث وصيانة البيئة
والسحافطة عمييا ،إذ مغ خالل تحميل شخيقة تػزيع حريمة الخسػم البيئية السشرػص
عمييا ،نجج أنيا لع تػجو كميا لحساية البيئة ومكافحة التمػث ،ويؤدؼ ىحا إلبعاد الخسػم

البيئية عغ أىجافيا الحقيقية الستسثمة في خفس كسيات التمػث إلى السدتػػ السقبػل،
وتقميز السػارد البيئية لسكافحة التمػث وتذجيع اإلستثسار في السال البيئي ،مسا يتػلج
عشو فخض رسػم بيئية ججيجة ،وىػ ما يؤدؼ إلى تزخع الخسػم البيئية ،وبالتالي إعاقة
التشسية االقترادية ،وتع تجارك ىحا األمخ بالتحفيدات الجبائية في قػانيغ السالية الالحقة،
مسا ساىع في تحقيق أىجاف التشسية اإلقترادية ولػ بذكل جدئي ،لكشو ال يخقى إلى

األىجاف السخجػة مغ ىحه التذخيعات البيئية 1،وسيتع التػضيح مغ خالل ججول الحق

عمى كيفية تػزيع حاصل الخسػم البيئية وندب إستفادة الجساعات اإلقميسية مشيا.

 .3البطء في إكتسال اإلشار القانػني لمجباية البيئة ،فالتذخيع البيئي بجأ مغ خالل قانػن
البيئة لدشة  ،1983أما الخسػم البيئية فبجا التصخق إلييا مغ خالل قانػن السالية لدشة

 -1مخيع صيج ،نػر الجيغ محخز "،فعالية تطبيق الخسهم والزخائب البيئية في تحقيق أىجاف التشسية السدتجامة في
الجدائخ" ،مجمة الػاحات لمبحػث والجراسات ،جامعة غخداية  ،الجدائخ ،السجمج التاسع ،العجد  ،2016 ،02ص .628
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 1992الحؼ نز عمى الخسع عمى األنذصة السمػثة أو الخصيخة عمى البيئة ،ثع تع
مخاجعة ىحه الخسػم وإنذاء رسػم أخخػ مغ خالل قانػن السالية لدشة  2000ومابعجه مغ
قػانيغ السالية .
 .4الػسائل الزخيبية ال تحقق ىجفيا وال تداىع في حساية البيئة بذكل فعال إال إذا كانت
قيسة الجباية السقخرة مداوية لتكاليف مكافحة التمػث ،لكغ شالسا بقيت ىحه الجبايات
ضعيفة فيحا تذجيع عمى اإلستسخار في تمػيث البيئة فسثال الجول الستصػرة عشج فخضيا

لمزخائب البيئية تكػن دارسة لكل الجػانب وليا القجرة عمى الزغط عمى السؤسدات
وقياس أثخ تخفيس التمػث ،أما بالشدبة لمجول الشامية ومشيا الجدائخ فيي تجيل األثخ
اإلقترادؼ والبيئي ليحه الزخائب ،لحا البج مغ دراسات عسيقة حػليا حتى ال يتحػل
أثخىا مغ االيجابي إلى الدمبي.
 .5وجػد بعس الرعػبات الستعمقة بتحجيج سعخ الزخيبة السشاسب الحؼ يؤدؼ إلى
تخفيس السدتػػ السعيارؼ لمتمػث ،ولكي يتع ذلظ يمدم في بجاية األمخ تحجيج التكمفة
الخارجية لمسمػثات والتي تختمف مغ وحجة إنتاجية إلى أخخػ ،وتطيخ ىشا مذكمة ججيجة
تتعمق بإختيار نساذج التقجيخ السالئسة ،باإلضافة إلى صعػبة حرخ التكاليف الخارجية
وتحجيج نصاقيا وإيجاد أسذ مػضػعية لقياسيا .

1

وسيتع مغ خالل الججول اآلتي تػضيح كيفية تػزيع حاصل الزخائب والخسػم البيئية،
وذلظ عمى الشحػ اآلتي:

 -1عرام خػرؼ ،عبيخ ناعدة ،مخجع سابق ،ص. 76
297

اآلليات الق انونية المخولة للجماعات اإلق ليمية في مجال حماية البيئة

الباب الثاني

ججول رقم  :07ججول إجسالي لتهزيع حاصل الخسهم البيئية
نهع الخسم البيئي

تهزيع حاصل الخسهم البيئية

الخسم عمى األنذطة السمهثة  %33لسيدانية الجولة .
والخطيخة عمى البيئة

 % 67الرشجوق الػششي لمبيئة والداحل.

الخسم التكسيمي عمى السياه  ٪ 34لمرشجوق الػششي لمبيئة والداحل.

السمهثة(السياه السدتعسمة ذات
السرجر الرشاعي)

 ٪ 16لمرشجوق الػششي لمسياه.
 ٪ 34لفائجة البمجيات .
 ٪ 16لفائجة ميدانية الجولة.

الخسم التكسيمي عمى التمهث

الجهي ذي السرجر الرشاعي

 ٪ 50لرالح الرشجوق الػششي لمبيئة والداحل.
 ٪ 33لرالح ميدانية الجولة .
 ٪ 17لرالح البمجيات

الخسم عمى األطخ السطاطية

 ٪ 35لرالح صشجوق التزامغ والزسان لمجساعات السحمية .
 ٪ 34لرالح ميدانية الجولة .
 ٪ 30لرالح الرشجوق الخاص لمتزامغ الػششي
 ٪ 01لرالح الرشجوق الػششي لمبيئة والداحل

الخسم عمى الديهت والذحهم  ٪ 34لفائجة البمجيات بالشدبة لمديػت والذحػم وتحزيخ الذحػم
وتحزيخ الذحهم

السرشػعة داخل التخاب الػششي ،ولفائجة صشجوق التزامغ والزسان
لمجساعات السحمية بالشدبة لمذحػم السدتػردة.

 ٪ 34لفائجة الرشجوق الػششي لمبيئة والداحل
 ٪ 32لفائجة ميدانية الجولة.
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الخسم عمى الهقهد

 ٪ 50لحداب التخريز الخاص رقع  302-100الحؼ عشػانو "

الرشجوق الػششي لمصخق والصخق الدخيعة".

 ٪ 50لحداب التخريز الخاص رقع  302-065الحؼ عشػانو ":
الرشجوق الػششي لمبيئة وإزالة التمػث.

الخســـــــــم عمــــــــــى األكيــــــــــاس  ٪ 27لمرشجوق الػششي لمبيئة والداحل .
البالستي ية (نفايات التغميف)

 ٪ 73لفائجة ميدانية الجولة .

الخســــم عمــــى رفــــع القسامــــات لفائجة ميدانية البمجية.
السشدليـــــــة (عمـــــــى الشفايـــــــات

السشدلية )
الخســــــــم عمــــــــى الشذــــــــاطات  ٪ 60لفائجة الرشجوق الػششي لمبيئة والداحل .
العالجية

 ٪ 20لفائجة ميدانية الجولة .
 ٪ 20لفائجة البمجيات .

الخسم التحفيدي لتذـجيع عـجم  ٪ 48لفائجة الرشجوق الػششي لمبيئة والداحل .
تخــــدين الشفايــــات الرــــشاعية
الخاصة و /أو الخطيخة

السرجر:

 ٪ 36لفائجة ميدانية الجولة .
 ٪ 16لفائجة البمجيات .

من إعجاد الباحث إعتسادا عمى قهانين السالية.
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السبحـــث الثالــــــــث
نظام اإلعانات والتدييالت الجبائية
إذا كان إقخار مبجأ السمػث الجافع يقزي بأن الحؼ يمػث البيئة يجب عميو أن يجفع

تكاليف فعمو السمػث ،فإنو مغ جية أخخػ نجج أن مغ يحافع عمى البيئة ويدعى إلى حسايتيا
يشبغي أن يتمقى حػافد وتذجيعات لتحفيده عمى ىحه السبادرة.

1

فالشطام البيئي ليذ كمو ضخائب ورسػم ،وإنسا يػجج فيو الحػافد واإلعفاءات الجبائية

التي قج يكػن ليا أكبخ األثخ في إعتساد صشاعات ونذاشات إقترادية صجيقة لمبيئة ،ألن

فخض الزخائب والخسػم قج يػاجو بالتيخب والغر الجبائي ،بيشسا التحفيد واإلعفاء واإلعانات
قج يقابمو اإلستجابة التمقائية وإعتساد تكشػلػجيات وتقشيات صجيقة لمبيئة 2،وىحا ما سيتع

دراستو ضسغ ىحا السبحث وذلظ مغ خالل:
السطمب األول :إعانات الرشاديق الخاصة بحساية البيئة.
السطمب الثاني :اإلعفاءات والتدييالت الجبائية.
السطمب األول
إعانات الرشاديق الخاصة بحساية البيئة
تعتبخ الرشاديق الخاصة بحساية البيئة جياز مالي ،يجسع فيو حاصل الجبايات البيئية،
وتخرز ىحه األمػال ألجل حساية البيئة ،ومختمف قصاعات الجولة أصبحت تعتسج عمى

ىحه الصخيقة ،حيث أن ىحه الرشاديق تكػن خاضعة ألحكام السحاسبة العسػمية في الخديشة

العسػمية ،وىحا ما جعل قصاع البيئة يعتسج عمييا ،ويصمق عمى ىحه الرشاديق حدابات
التخريز الخاص ،ولع تقجم الشرػص القانػنية في الشطام الجدائخؼ تعخيفا واضحا ودقيقا

ليا  ،غيخ أنيا حجدت نصاق العسميات الستعمقة بحداب التخريز حيث أنيا تشجرج في
- Ahmed Reddaf, lʼapproche fiscale des problèmes de lʼenvironnement, op.cit, p p 152-

1

153.
 -2فارس مدجور ،مخجع سابق ،ص.349
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حدابات التخريز الخاص عمى شكل صشاديق ،وىي العسميات السسػلة بػاسصة السػارد

الخاصة عمى إثخ إصجار حكع في قانػن السالية ،ويسكغ أن تتع مػارد حداب التخريز
الخاصة بحرة مدجمة في السيدانية العامة لمجولة.

1

فاإلعانات والسداعجات في ىحا السجال تعتبخ حجيثة مقارنة بالخسػم ،فيي تيجف إلى
حساية البيئة عغ شخيق تقجيع مداعجات وتدييالت لسغ يقػم بحساية البيئة ،بػاسصة الخسػم
التي تفخض ،حيث تحىب عائجات ىحه الخسػم إلى صشاديق خاصة في مختمف السجاالت،
ثع يعاد تػزيع ىحه السجاخيل عمى مذاريع ومشذآت تخجم البيئة .
فيحه الرشاديق أو حدابات الرشاديق تعتبخ مغ آليات التحفيد البيئي وذلظ لسدانجة
الدياسة الػششية لحساية البيئة والتشسية السدتجيسة ،وىشاك العجيج مغ حدابات التخريز

الخاص التي نز عمييا السذخع سػاء برفة عامة أؼ أن البيئة تكػن مغ أىجافيا ،أو برفة
قصاعية أؼ حساية البيئة في إشار القصاع الحؼ تسػلو ،وسيتع التصخق ألبخز الرشاديق
الفاعمة في السجال البيئي ،والستسثمة في الرشجوق الػششي لمبيئة والداحل (الفخع األول)،

الرشجوق الػششي لمسياه (الفخع الثاني) ،الرشجوق الػششي لمتحكع في الصاقة والصاقات
الستججدة والسذتخكة (الفخع الثالث).
الفخع األول
الرشجوق الهطشي لمبيئة والداحل
يعتبخ الرشجوق الػششي لمبيئة والداحل أىع الرشاديق الخاصة بحساية السجال البيئي،

وسيتع التصخق ليحا الرشجوق مغ خالل تحجيج الشطام القانػني لمرشجوق مغ جية وتبيان
إيخادات ونفقات الرشجوق مغ جية أخخػ.

أوال -الشظام القانهني لمرشجوق :أسذ ىحا الرشجوق مغ اجل حساية البيئة والداحل في

شكل حداب تخريز لمخديشة ،انذئي بسػجب قانػن السالية لدشة  ،1992حيث نز عمى
انو يحجث حداب لمتخريز الخاص تحت رقع  ،302-065حيث بسػجب ىحا القانػن

 -1نادية مغشي شكػر" ،حدابات التخريص الخاص في الشظام السهازاناتي الجدائخي :تذخيص ،تحجيات وآفاق" ،مجمة
دراسات إقترادية ،جامعة الجدائخ  ،03السجمج  ،05العجد  ،01جػان  ، 2018ص ص .166-165
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كان إسسو الرشجوق الػششي لمبيئة 1،ثع تغيخ إسسو إلى الرشجوق الػششي لمبيئة وإزالة

التمػث بسػجب السادة  30مغ القانػن رقع  12-01الستزسغ قانػن السالية التكسيمي لدشة

 ،22001ليتع تغييخ إسسو مخة أخخػ بسػجب قانػن السالية لدشة  2018حيث أصبح إسسو
الرشجوق الػششي لمبيئة والداحل ،حيث قام السذخع بجمج صشجوقيغ معا وأشمق عميو ىحه
التدسية وىسا الرشجوق الػششي لمبيئة وإزالة التمػث والرشجوق الػششي لحساية الذػاشئ

والسشاشق الداحمية ،وىحا ضسغ القانػن رقع الستزسغ قانػن السالية لدشة  3،2017حيث

نز عمى أنو تجسع عسميات حداب التخريز الخاص  302-113الخاص بالرشجوق

الػششي لحساية الذػاشئ والسشاشق الداحمية ضسغ حداب التخريز الخاص رقع -065

 302الخاص بالرشجوق الػششي لمبيئة وإزالة التمػث ،وبالتالي يقفل الحداب الخاص

بالرشجوق الػششي لحساية الذػاشئ والسشاشق الداحمية رقع  302-113برفة نيائية
ويرب رصيجه في الحداب رقع  302-065والحؼ يتغيخ إسسو إلى الرشجوق الػششي لمبيئة

والسشاشق الداحمية ،وقج كان السذخع قبل ىحا قج دمج حداب التخريز الخاص -113

 302الخاص بالرشجوق الػششي لحساية الذػاشئ والسشاشق الداحمية مع حداب التخريز
رقع  302-081الخاص بالرشجوق الػششي لتييئة اإلقميع ضسغ قانػن السالية لدشة

 4،2015حيث قام بإغالق حداب التخريز رقع  302-113وصب مبالغو ضسغ حداب

التخريز رقع  302-081وغيخ إسسو إلى الرشجوق الػششي لتييئة اإلقميع وحساية
الذػاشئ والسشاشق الداحمية ،غيخ أنو عجل ىحه السادة بالسادة  135الدالفة الحكخ.

 -1نرت السادة  189مغ القانػن رقع  25-91الستزسغ قانػن السالية لدشة  ،1992الدابق ،عمى أنو يحجث حداب
لمتخريز الخاص رقع  302-065تحت عشػان  :الرشجوق الػششي لمبيئة .

 -2القانػن رقع  12-01السؤرخ في  19جػيميية  2001الستزسغ قانػن السالية التكسيمي لدشة  ،2001ج ر عجد 38
صادرة في  21جػيمية .2001

 -3السادة  135مغ القانػن رقع  14-16السؤرخ في  28ديدسبخ  2016الستزسغ قانػن السالية لدشة ، 2017ج ر عجد
 77الرادرة في  29ديدسبخ .2016

 -4السادة  110مغ القانػن رقع  10-14السؤرخ في  30ديدسبخ  2014الستزسغ قانػن السالية لدشة  ،2015ج ر عجد
 78الرادرة في  31ديدسبخ .2014
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ويعتبخ الػزيخ السكمف بالبيئة ىػ اآلمخ الخئيدي برخف ىحا الحداب ،وتحجد كيفيات
متابعة وتقييع ىحا الحداب بسػجب قخار مذتخك بيغ الػزيخ السكمف بالسالية والػزيخ السكمف
بالبيئة ،كسا يعج اآلمخ بالرخف بخنامج عسل يحجد فيو األىجاف السدصخة وكحا آجال
اإلنجاز.

1

وقج نرت السادة  35مغ القانػن رقع  202-02الستعمق بحساية الداحل وتثسيشو عمى

إنذاء صشجوق لتسػيل تشفيح التجابيخ الستخحة لحساية الداحل والسشاشق الداحمية .

ثانيا -إيخادات ونفقات الرشجوق :3تتسثل إيخادات ونفقات الرشجوق الػششي لحساية البيئة
والداحل فيسا يمي:

 -01إيخادات الرشجوق :تتعجد مرادر تسػيل ىحا الرشجوق ،وتعتبخ الخسػم البيئية مغ أىع
مرادر تسػيمو ،سيتع تفريميا في الججول الالحق كالخسع عمى األنذصة السمػثة أو الخصيخة

السحرمة
عمى البيئة ،الخسػم الخاصة السحجدة بسػجب قػانيغ السالية ،حاصل الغخامات
ّ

بعشػان السخالفات لمتذخيع الستعمق بحساية البيئة ،اليبات والػصايا الػششية والجولية،
التعػيزات بعشػان الشفقات إلزالة التمػث العخضي الشاجع عغ تفخيغ مػاد كيسياوية خصيخة في

البحخ وفي مجال الخؼ العسػمي والصبقات السائية الباششية وفي التخبة والجػ ،أيزا

اإلعتسادات السحتسمة لسيدانية الجولة ،وكل السداىسات أو السػارد األخخػ.

 -1أنطخ السادتيغ  04 ،02مغ السخسػم التشفيحؼ رقع  186-18مؤرخ في  10جػيمية  2018يحجد كيفيات تدييخ حداب
التخريز الخاص رقع  302-065الحؼ عشػانو  :الرشجوق الػششي لمبيئة والداحل ،ج ر عجد  42الرادرة في 15

جػيمية .2018
 -2القانػن رقع  02-02السؤرخ في  05فيفخؼ  ،2002يتعمق بحساية الداحل وتثسيشو ،الدابق.
 -3انطخ السادة  128مغ القانػن رقع  11-17الستزسغ قانػن السالية لدشة  ،2018الدابق ،السعجلة والستسسة لمسادة

 189مغ القانػن رقع  25-91الستزسغ قانػن السالية لدشة  ، 1992وأيزا السادة  03مغ السخسػم التشفيحؼ رقع -18
 186الستعمق بتدييخ حداب التخريز لمرشجوق الػششي لمبيئة والداحل ،الدابق.
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ججول رقم  : 08ندبة استفادة الرشجوق الهطشي لمبيئة والداحل من حاصل الخسهم
البيئية.
ندبة إستفادة الرشجوق من

نــــهع الخســـــــم البيئــــــــة

الخسهم البيئية

الخسع عمى األنذصة السمػثة والخصيخة عمى البيئة

% 67

الخسع التكسيمي عمى السياه السمػثة ذات السرجر الرشاعي

٪ 34

الخسع التكسيمي عمى التمػث الجػؼ ذؼ السرجر الرشاعي

٪ 50

الخسع عمى األشخ السصاشية

٪01

الخسع عمى الديػت والذحػم وتحزيخ الذحػم

٪ 34

الخسع عمى الػقػد

٪ 50

الخسع عمى األكياس البالستيكية

٪ 27

الخسع عمى الشذاشات العالجية

٪ 60

الخسع التحفيدؼ لتذجيع عجم تخديغ الشفايات الرشاعية الخاصة و/

٪ 48

أو الخصيخة

السرجر:

من إعجاد الطالب إعتسادا عمى قهانين السالية

.

السالحع أن الرشجوق الػششي لمبيئة والداحل يدتفيج مغ ندب عالية مغ عائجات
معطع الخسػم البيئية.
 -02نفقات الرشجوق :يقػم الرشجوق الػششي لمبيئة والداحل بإنفاق إيخادتو عمى أنذصة
عجيجة جسيعيا ترب في إشار حساية البيئة والسحافطة عمييا وتتسثل في :
–تسػيل أنذصة مخاقبة البيئة أنذصة التفتير البيئي ،وكحا اقتشاء وتججيج وإعادة تأىيل
التجييدات البيئية،
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– الشفقات الستعمقة بالتجخالت االستعجالية في حالة تمػث بحخؼ مفاجئ ،وكحا يقػم باإلنفاق

في مجال اإلعالم والتػعية والتعسيع والتكػيغ والتي تكػن مختبصة بالبيئة والتشسية السدتجامة،

 -يقجم اإلعانات السػجية لمجراسات والشذاشات الستعمقة بإزالة التمػث الرشاعي والحزخؼ ،

كسا يقجم السداىسات السالية لسخاكد الخدم التقشي لسجة ثالث ) ( 3سشػات ،إبتجاء مغ وضعيا
قيج اإلستغالل،
 يقػم بتسػيل أنذصة حساية وتثسيغ األوساط البحخية واألرضية ،وتسػيل بخامج حساية وإعادةتأىيل السػاقع الصبيعية والسداحات الخزخاء ،وكحا تسػيل عسميات السحافطة والحفاظ عمى
التشػع البيػلػجي واألنطسة البيئية والسػارد الصبيعية ومكافحة التغيخات السشاخية وتثسيشيا،
أنذصة إحياء األيام الػششية والعالسية ذات الرمة بحساية البيئة ،أيزا تسػيل العسميات
السختبصة بسشح جػائد مختمفة في إشار حساية البيئة ،كسا يقػم بالتكفل بالشفقات الخاصة
بإنجاز أنطسة اإلعالم السختبصة بالبيئة واقتشاء أجيدة اإلعالم اآللي ،وتسػيل التقاريخ
والسخصصات البيئية ،وتسػيل األنذصة واإلعانات السختبصة باالقتراد األخزخ ،أيزا تسػيل
الجراسات ال سيسا تمظ السختبصة بتصبيق التذخيع والتشطيع الستعمقيغ بالبيئة.
وتحجد قائسة اإليخادات والشفقات السدجمة في ىحا الحداب بسػجب قخار مذتخك بيغ الػزيخ
السكمف بالسالية والػزيخ السكمف بالبيئة.
وبالتالي فيحا الرشجوق ىػ وسيمة تقشية مغ أجل الترجؼ لمسذاكل البيئية ،حيث
يخرز عمى مدتػاه كافة السػارد الزخورية ميسا كان نػعيا أو شبيعتيا لسػاجية تكاليف
حساية البيئة و مكافحة التمػث.
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الفخع الثانـــــي
الرشـــــجوق الهطشي لمسـيـــــــاه

1

يفتح في حداب الخديشة ،حداب تخريز خاص رقسو  302-079وعشػانو الرشجوق

الػششي لمسياه ،تتسثل إيخادات الرشجوق في عائجات الخسػم السدتحقة مغ السرالح والييئات

والسؤسدات العسػمية لمجولة ،والجساعات اإلقميسية السكمفة بإمجادات مياه الذخب والسياه
الرشاعية ،بعشػان اإلمتياز عمى تدييخ السشذآت العسػمية إلنتاج ونقل وتػزيع مياه الذخب
،اليبات والػصايا ،عائج ات الخسػم السدتحقة لمشطخ فييا في السجال العسػمي لمسياه السعجنية
ومياه السشبع وحرة أخخػ مغ عائجات الخسػم ألخح السياه إلستعساليا الرشاعي والدياحي

والخجماتي ،وحرة أخخػ إلستعساليا في آبار الشفط أو إلستعساالت أخخػ في مجال

السحخوقات ،أيزا عائجات الخسػم السدتحقة لإلقتراد في السياه والعائجات السدتحقة لحساية
نػعية السياه.
أما عغ نفقات ىحا الرشجوق ،فتتسثل في الجعع السالي لتغصية الشفقات الستعمقة بشطام
تعبئة ونقل إمجادات مياه الذخب ،الرخف الرحي والسياه الدراعية ،تخصيط اإلستثسار و/أو
إقتشاء السعجات واألدوات الزخورية الشاجسة عغ حػادث كبيخة أو العجد في السياه التي ال
يسكغ التشبؤ بيا .
الييئات و /أو السؤسدات العسػمية لمجولة السدتفيجة مغ ىحه العسميات يجب أن تذتخك في
السػاصفات السشذاة مع اإلدارة السذخفة ،بسا في ذلظ تدميط الزػء عمى وجو التحجيج األسيع

السؤىمة لتسػيل ىحا الرشجوق وإجخاءات الخقابة عمى تشفيح الشفقات ،السداىسات لتسجيج تججيج
اإل ستثسار والسعجات ،مخررات لرالح الدمصة التشطيسية لخجمات السياه ،اإلنفاق الشاجع

 -1نرت السادة  81القانػن رقع الستزسغ القانػن رقع  18-15السؤرخ في  30ديدسبخ  2015الستزسغ قانػن السالية
لدشة  ،2016الدابق ،السعجلة لمسادة  115مغ القانػن  10-14الستزسغ قانػن السالية لدشة  ،2015عمى جسع حداب
التخريز الخاص رقع  302-086الستزسغ الرشجوق الػششي لمتدييخ السجمج لمسػارد السائية مع حداب التخريز

الخاص رقع  302-079الحؼ عشػانو الرشجوق الػششي لمساء وعميو يغمق الحداب رقع  302-086ويرب في الحداب

 302-079ويربح عشػانو الرشجوق الػششي لمسياه .
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عغ تجابيخ دعع أسعار السياه ،أعسال تحفيد إقتراد السياه السشدلية ،الرشاعية والدراعية
وأيزا السحافطة عمى جػدتيا.
التكفل السالي بالشفقات السختبصة بالجراسات التي تخز قصاع السػارد السائية والشفقات
الستعمقة بترسيع وإنجاز الشطام السعمػماتي الخاص بقصاع السػارد السائية.

1

وحدب نز ىحه السادة  65مغ قانػن السالية لدشة  2018فقج تقخر تخريز ٪16
مغ الخسع التكسيمي عمى السياه السدتعسمة ذات السرجر الرشاعي وفقا لحجع السياه السشتجة

وعبء التمػث الشاجع عغ الشذاط الرشاعي لتحػل لفائجة الرشجوق الػششي لمسياه ،ويشجرج
ىحا اإلجخاء في إشار اإلجخاءات الستخحة لمحج مغ تمػث السػارد السائية الصبيعية بالشفايات
الرشاعية .
الفخع الثالث
الرشجوق الهطشي لمتح م في الطاقة والطاقات الستججدة والسذتخكة
تتسيد الصاقات الستججدة بعجم إستشفاذ مرجرىا الصبيعي ،وىي الصاقة التي نحرل
عمييا مغ فعل الصبيعة بذكل تمقائي ودورؼ ،أؼ أنيا الصاقة الستججدة السدتسجة مغ السػارد
الصبيعية أؼ مغ الخياح و الذسذ ومغ حخكة األمػاج والسج والجدر.
حيث تقػم الصاقة الستججدة بحساية صحة اإلندان والسحافطة عمى البيئة الصبيعية
وتحديغ معيذة الفخد والحج مغ الفقخ بإعتباره أحج الصاقات الشطيفة والخالية مغ الشفايات
والتمػث والتي تمعب دو اًر ىاماً في الحج مغ اإلنبعاثات الغازية والح اخرية الزارة وعػاقبيا
الخصيخة ،إذ أنيا بعيجة عغ الػقػد األحفػرؼ الحؼ يزع كل مغ البتخول والفحع و الغاز
الصبيعي والػقػد الشػوؼ الحؼ يتع إستخجامو في السفاعالت الشػوية ،إذ تحسي البيئة واإلندان

مغ إرتفاع ندبة ثاني اوكديج الكاربػن في اليػاء ومغ إنبعاثات الغازات الزارة التي تقػم
بديادة اإلنحباس الحخارؼ.

 -1السادة  136مغ القانػن رقع الستزسغ قانػن السالية لدشة  14-16الستزسغ قانػن السالية لدشة ، 2017السعجلة لمسادة
 86مغ القانػن رقع  18-15الستزسغ قانػن السالية لدشة  ،2016الدابق.
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فالجول التي تعتسج عمى الشفط والفحع والغاز الصبيعي كسػاد خام في صشاعة الصاقة
تدتشدف أمػاليا ومػاردىا الصبيعية وتجفع تكاليف باىطة عكذ الجول التي تعتسج عمى
الصاقات الستججدة في صشاعة الصاقة الكيخبائية.
وقج قام السذخع بسػجب السادة  108مغ القانػن  10-14الستزسغ قانػن السالية لدشة

 2015بجسع حداب التخريز رقع  302-101الستعمق بالرشجوق الػششي لمتحكع في

الصاقة مع الحداب  302-131الستعمق بالرشجوق الػششي لمصاقات الستججدة والسذتخكة

وجعميع حدابا واحجا وبحلظ تع إغالق الحداب رقع  302-101وأصبح اسع الرشجوق
الػششي لمتحكع في الصاقة والصاقات الستججدة والسذتخكة.

ومغ بيغ إيخادات الصاقات الستججدة والسذتخكة نجج  ٪1مغ اإلتاوة الشفصية وغيخىا مغ
الخسػم السحجدة عغ شخيق التذخيع وجسيع السػارد والسداىسات األخخػ ،أما التحكع فالصاقة
فسغ بيغ ايخادتو إعانات الجولة ،عائج الخسع عمى االستيالك الػششي لمصاقة ،أما عغ نفقات
الصاقات الستججدة والسذتخكة فيي السخررات السػجية لتسػيل الشذاشات والسذاريع
السجرجة في إشار تخقية الصاقات الستججدة والسذتخكة ،وأيزا السخررات السػجية لمتسػيل
السدبق ليحه الشذاشات .
السطمب الثاني
نظام اإلعفاءات والتدييالت الجبائية

1

أصبحت لدياسة التحفيد الجبائي دور رئيدي في عسمية تذجيع الحساية البيئة سػاء

عمى السدتػػ السخكدؼ أو عمى السدتػػ السحمي ،فاإلعفاء الجبائي في السجال البيئي يتسثل

 -1ىشاك عجة أوجو لمتدييالت في السجال الزخيبي عامة كشطام تخفيس الزخيبة ،أؼ عجم سخيانيا عمى كامل الػعاء
الخاضع لمزخيبة ،وإنسا عمى ندبة أو جدء مشو ،أو تأجيل الزخيبة انطخ :عبج الباسط وفا ،نحه تطهيخ شامل لشظام

الزخيبة عمى أرباح شخكات األمهال في مرخ ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة ،مرخ ،2002 ،ص .22

وعخفت بأنيا تقميز يسذ قيسة الزخيبة السدتحقة مقابل اإللتدام ببعس الذخوط ،بسعشى أن يتع إستخجام التخفيزات
الزخيبية بشاء عمة تػجيات الدياسة اإلقترادية واإلجتساعية والبيئية السدتيجفة ،أنطخ في ذلظ  :دمحم شالبي" ،أثخ الحهافد

الزخيبية وسبل تفعيميا في جحب اإلستثسار األجشبي السباشخ في الجدائخ" ،مجمة إقتراديات شسال إفخيقيا ،جامعة حديبة

بغ بػعمي ،الذمف ،السجمج الخامذ ،العجد ،2007 ، 6ص.317
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اآلليات الق انونية المخولة للجماعات اإلق ليمية في مجال حماية البيئة

في تشازل الجولة عغ حقيا في قيسة الخسػم الزاخئب السدتحقة عمى اإلستثسا ارت التي

تداىع في التشسية االقترادية بالسػازاة مع الحفاظ عمى البيئة ،وسيتع التصخق ليحا الشطام مغ
خالل تحجيج مفيػم اإلعفاءات الجبائية (الفخع االول) وتبيان تصبيقاتيا في القانػن الجدائخؼ

(الفخع الثاني).

الفخع األول
مفيهم اإلعفاءات الجبائية
اإلعفاء الزخيبي ىػ أحج أشكال الحػافد الحؼ يشرب عمى إيخاد خاضع لمزخيبة،

غيخ أن السذخع إلعتبارات معيشة يقػم بإعفائو مشيا 1،ومغ بيغ ىحه اإلعتبارات نجج حساية
البيئة ،فالجولة تتشازل عغ حقيا في فخض الزخيبة ،والتدييالت تخز السؤسدات أو
السشذآت السرشفة والتدييالت نػعان:
أوال :اإلعفاء الجائم :ويكػن مغ الزخائب والخسػم التي تفخض عمى الشذاشات اإلقترادية
السختمفة وىحا لمتسييد بيغ الشذاشات اإلقترادية السمػثة لمبيئة وتمظ الرجيقة ليا 2،وبالتالي

فاإلعفاء الكمي يذسل السؤسدات التي تتخح إجخاءات إيجابية في مجال حساية البيئة .
ثانيا :اإلعفاء السؤقت أو الجدئي :ويكػن لسجة محجدة ،كأن يتع إعفاء السؤسدة السعشية في
الخسذ سشػات األولى مغ بجاية نذاشيا وىحا لتحفيدىا وتعػيزيا عغ إكتداب تكشػلػجيات
مكمفة صجيقة لمبيئة باإلضافة إلى مداعجتيا بذكل غيخ مباشخ في إنتاج سمع أكثخ تشافدية

مقارنة بالدمع التي تدتخجم تكشػلػجيا ممػثة لمبيئة 3،أؼ إرجاء إدخال الجخل أو العائج في

 -1جسال الجيغ أبػ بكخ دمحم حامج ،دور الدياسة الزخيبية في التهزيع القطاعي لإلستثسارات في مرخ ،أشخوحة دكتػراه،

كمية الحقػق ،جامعة القاىخة ،2009-2008 ،ص.17
 -2فارس مدجور ،مخجع سابق ،ص.349
 -3السخجع نفدو.
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الػعاء ،أو تأخيخ إستحقاق الزخيبة أو دفعيا ،ويدتخجم عادة لتذجيع السذخوعات عمى
إعادة إستثسار األرباح والفػائج.

1

الفخع الثاني
تطبيقات التدييالت الجبائية في القهانين البيئية
تحتػؼ القػانيغ البيئية عمى العجيج مغ التحفيدات والتدييالت الجبائية ألجل حساية

البيئة والسحافطة عمييا ،إذ نز السذخع الجدائخؼ عمى ىحا األسمػب ضسغ القانػن رقع

 ، 210-03حيث أنو يدتفيج كل شخز شبيعي أو معشػؼ يقػم بأنذصة تخقية البيئة مغ
تخفيس في الخبح الخاضع لمزخيبة ،ويحجد ىحا التخفيس بسػجب قانػن السالية ،كسا نز
أيزا ضسغ السادة  76مشو عمى أنو تدتفيج مغ حػافد مالية وجسخكية السؤسدات الرشاعية
التي تدتػرد التجييدات التي تدسح في سياق صشاعتيا أو مشتػجاتيا ،بإزالة أو تخفيف ضاىخة
اإلحتباس الحخارؼ ،والتقميز مغ التمػث في كل أشكالو .
ويعتبخ قانػن اإلستثسار مػشغ أساسي ليحه اإلعفاءات الجبائية ،حيث فخض إلتدامات
عمى الذخكة السدتثسخة مغ أجل حساية البيئة ،حيث أنو تشجد اإلستثسارات في ضل إحتخام
القػانيغ ال سيسا الستعمقة بحساية البيئة وبالشذاشات والسيغ السقششة وبرفة عامة بسسارسة
الشذاشات اإلقترادية ،وسػاء كانت إستثسارات وششية أو أجشبية 3،حتى يسكغ ليا أن تدتفيج
مغ مدايا ،ال سيسا عشجما تدتعسل تكشػلػجيات صجيقة لمبيئة وتحسي مػاردىا وتحافع عمى

الصاقة وتداعج عمى تشسية مدتجيسة ،وتكػن اإلستفادة مغ مدايا األستغالل عمى أساس
محزخ معايشة تعجه السرالح الجبائية السخترة إقميسيا بشاء عمى شمب السدتثسخ.

4

 -1أحسج شخف الجيغ ،إتجاىات الدياسة الزخيبية وأثخىا عمى اإلستثسار ،سمدمة كتاب األىخام اإلقترادؼ ،مصابع
األىخام ،العجد  ،20القاىخة ،مرخ ،1989 ،ص .21
 -2السادة  77مغ القانػن رقع  10-03الستعمق بحساية البيئة في إشار التشسية السدتجامة ،الدابق.
 -3السادتيغ  01و  03مغ القانػن رقع  09-16السؤرخ في  03أوت  2009الستعمق بتخقية اإلستثسار ،ج ر عجد 46
الرادرة في  03أوت .2016
 -4السادة  10مغ القانػن رقع  09-16الستعمق بتخقية اإلستثسار ،الدابق.
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وفي إشار حساية الداحل وتثسيشو ،وبإعتبار أن جسيع أعسال التشسية في الداحل تشجرج
ضسغ بعج وششي لتييئة اإلقميع والبيئة ،وتقتزي تشديق األعسال بيغ الجولة والجساعات
اإلقميسية والسشطسات والجسعيات ،فإن السذخع نز عمى تأسيذ تجابيخ تحفيدية إقترادية

وجبائية تذجع عمى تصبيق التكشػلػجيات غيخ السمػثة ،ووسائل أخخػ تتػافق وإستخجام
التكاليف اإليكػلػجية ،في إشار الدياسة الػششية لمتدييخ السشجمج والتشسية السدتجامة لمداحل
والسشاشق الذاشئية .

1

كسا تػجج إجخاءات محفدة بغخض تصػيخ الفزاءات واألقاليع واألوساط الػاجب تخقيتيا
وفقا ألدوات تييئة اإلقميع السرادق عمييا ،كسا يكسغ أيزا مشح إعانات ومداعجات مالية
مغ أجل دعع بخامج التشسية الستكاممة ،وتخقية السبادرات العسػمية والخاصة في مجال التشسية،
إحجاث أنذصة وتػسيعيا وتحػيميا ،إستقبال األنذصة السشقػلة مغ مػاقعيا ،تصػيخ ىشجسة

التشسية 2.أيزا مسا جاء في مجاخمة وزيخ تييئة اإلقميع والبيئة أمام نػاب السجمذ الذعبي
الػششي ،بسشاسبة تقجيع مذخوع قانػن الستعمق بحساية البيئة في إشار التشسية السدتجامة ،إلى
أن حساية البيئة ال تقترخ عمى العقػبات بل تعتسج أيزا عمى التجابيخ والتحفيدات.

3

السطمب الثالث
تقييم نظام اإلعفاءات والتدييالت الجبائية
تعتبخ حدابات التخريز الخاص مغ أبخز اإلعانات في السجال البيئي السػجية
لحساية البيئة ،إذ يسكغ لمدمصات السخترة أن تقػم بجعع أو تقجيع إعانات ومشح لإلستثسارات
التي تتع في مجال إنتاج اآلالت والسػاد السخفزة لمتمػث بجال مغ تمظ التي تقػم بتمػيثيا،
كأن تقػم بسشح إعانة لسرشع يقػم بإنتاج آالت تعسل بالصاقة الذسدية أو بقػة الخياح بجال مغ
تمظ التي تعسل بالػقػد أو الفحع ،فيحه اإلعانات ال ترمح الن تقػم كبجيل كامل عغ
الزخائب كػسيمة لحساية البيئة ،ولكشيا ترمح كػسيمة تكسيمية ،فاإلعانات تجحب عجدا أكبخ
 -1السادة  36مغ القانػن رقع  02-02الستعمق بحساية الداحل وتثسيشو ،الدابق.
 -2السادة  57مغ القانػن رقع  20-01مؤرخ في  12ديدسبخ  2001يتعمق بتييئة اإلقميع وتشسيتو السدتجامة ،الدابق.
 -3عبج السشعع بغ أحسج ،الهسائل القانهنية اإلدارية لحساية البيئة في الجدائخ ،مخجع سابق ،ص.109
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مغ الذخكات لإلستثسار في مذاريع صجيقة لمبيئة نتيجة إلنخفاض نفقات اإلنتاج ،وقج يتختب
عمى ذلظ إنخفاض اإل نبعاثات الدامة الشاتجة عغ كل شخكة عمى حجه ،لكغ ما يعيب ىحا
الشطام أنو يؤدؼ إلى إستسخار الشذاط السمػث وال يحفد اليجخة إلى نذاط آخخ سميع بيئيا

وكحلظ يدفخ عغ تغييخ جحرؼ في عسميات اإلنتاج أو مجخالت ىحه العسمية 1،كسا أن ىشاك
عجة صشاديق ذات عالقة مباشخة بالبيئة ،لكشيا لع تدتفج مغ الجباية البيئية كالرشجوق

الػششي لمتشسية الفالحية والريج البحخؼ وتخبية السائيات ،والرشجوق الػششي لمكػارث

الصبيعية واألخصار الكبخػ ،كسا أن تدييخ الجباية بػاسصة الحدابات الخاصة بالخديشة يفمت
مغ الخقابة وبالتالي عجم إمكانية م اخقبة كيفية التحريل وال كيفية صخف الجباية ألنيا ال
تخزع لخقابة البخلسان.

2

كسا تعتبخ اإلعفاءات الزخيبية مغ أىع صػر الحػافد الزخيبية ،فيي فعالة في حساية
البيئة بتخفيس ندبة التمػث ،وعمى الخغع مغ أىسيتيا ىحه ،إال أنيا تؤثخ في السيدانية العامة
لمجولة ،وذلظ بزياع جدء كبيخ مغ حريمة الزخيبة ولكغ بالسقابل وعمى الخغع مغ أن
الشقز الحؼ يحرل في ميدانية الجولة يؤثخ سمبا عميو لكغ نججه يشعكذ باإليجاب عمى
السيدانية ،حيث أن تحديغ البيئة مغ التمػث يعسل عمى التقميل مغ ندبة الشفقات العامة التي
كانت مخررة لسكافحة التمػث وإزالة آثاره.

3

 -1صميحة بػذريع ،عائذة بػثمجة" ،الشظام الجبائي وأثخه في الحج من التمهث :دراسة حالة الجدائخ" ،مجمة البحػث

والجراسات التجارية  ،جامعة حديبة بغ بػعمي ،الذمف ،الجدائخ  ،العجد  ،03مارس  ، ،2018ص.159
 -2يمذ شاوش بذيخ ،مخجع سابق ،ص ص .145-144

-3خجيجة بػشبل" ،دور التذخيعات الجباصية في حساية البيئة" ،مجمة جيل حقػق اإلندان ،كمية الحقػق والعمػم الدياسية
جامعة حديبة بغ بػعمي ،الذمف ،العجد  ، 25ديدسبخ  ،2017ص.49
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ملخص الباب الثاني
نع اخ لتأزم الؽضع البيئي ليذ عمى السدتؽى السحمي فقط ،بل أيزا عمى السدتؽى العالسي
وتطؽر السذاكل البيئية وكثختيا ،كان لداما ظيؽر تحؽالت عجيجة في سياسات الجول في السجال
البيئي عل نحؽ يتفق ومتطمبات التشسية السدتجامة ،لحلغ قامت جل الجول بسحاولة إصالح الؽضع
الخاىؼ ومحاولة إيجاد حل ليحه السذكل ،وفي ىحا اإلطار قامت الجدائخ بؽضع عجيج اآلليات
القانؽنية تحت ترخف كل مؼ الؽالية والبمجية قرج معالجة ىجا اإلشكال ،أو عمى األقل التخفيف
مؼ حجتو ،ىحه اآلليات تشقدػ إلى نؽعيؼ آليات وقائية سابقة لؽقؽع الزخر البيئي وتجشب حجوثو
وقج تكؽن ذات طابع إنفخادي أو إتفاقي ،وآليات عالجية تكؽن بعج وقؽع الزخر البيئي مؼ أجل
عالجو وإزالتو.
فاآلليات الؽقائية اإلنفخادية السخؽلة لمجساعات اإلقميسية في ىحا اإلطار تتسثل أساسا في آلية
الزبط اإلداري البيئي ،الحي يتكخس مؼ خاللو مبجأ الشذاط الؽقائي بذكل واضح ،حيث ييجف
الزبط اإلداري البيئي إلى تقييج حخية األفخاد في مسارسة أنذطتيػ التي يسكؼ أن تزخ بالبيئة
وإتخاذ اإلجخاءات الالزمة لمؽقاية مؼ السخاطخ التي تيجده قبل حجوثيا ،وتتعجد تطبيقات الزبط
اإلداري البيئي وأىسيا عمى اإلطالق ىؽ نعام التخاخيص اإلدارية فيؽ األكثخ إستعساال في ىحا
السجال ،إلى جانب تقشيات أخخى كشعام اإللدام ،الحعخ أو السشع ،وغيخىا مؼ التقشيات التي يكؽن
اليجف مشيا ىؽ إتقاء حرؽل الزخر البيئي قبل وقؽعو ،أما اآلليات الؽقائية ذات الطابع اإلتفاقي
فتتسثل أساسا في التخطيط البيئي والعقؽد اإلدارية البيئية.
ومؼ جية أخخى نجج آليات عالجية تقع بعج وقؽع الزخر البيئي وتعسل عمى عالج وإزالة ىحا
الزخر ،والستسثمة في الجداءات ،والتي بجورىا تشقدػ إلى نؽعيؼ ،جداءات إدارية وجداءات جبائية،
فالجداءات اإلدارية البيئية تعتبخ نؽع مؼ أنؽاع الق اخ ارت اإلدارية تتدػ بالطابع العقابي والخدعي
لألفخاد ،وبسقتزى الرالحيات السخؽلة لمجساعات اإلقميسية في إطار حساية البيئة ،يسكشيا
إستعسال سمطاتيا بتطبيق ىحه الجداءات في الحاالت التي تدتمدم ذلغ أي عشج وقؽع الزخر
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البيئي ،ىحه الجداءات تختمف بإختالف درجة الزخر البيئي ،فيي قج تكؽن عبارة عؼ مجخد إعحار،
وقج تكؽن عبارة عؼ غمق لمسشذأة ،وقج تتطؽر إلى حج سحب التخخيص اإلداري عشج وجؽد
السخالفة البيئية الجديسة ،فالجداءات اإلدارية تتجرج مؼ األخف إلى األصعب حدب جدامة
الخطأ.
أما بالشدبة لمجداءات الجبائية فيتكخس مؼ خالليا مبجأ السمؽث الجافع ،حيث تعتبخ الجباية
البيئة في التذخيع الجبائي الجدائخي ذات طابع مددوج تيجف إلى حساية البيئة بتحفيد السشتجيؼ
والسدتيمكيؼ بإعتساد أسمؽب غيخ مزخ بالبيئة ،مؼ خالل نعام اإلعفاءات والتخفيزات مؼ
الخسؽم والزخائب الجبائية ،فيي تعتبخ كأداة تحفيدية ووقائية تعسل عمى درء الزخر قبل وقؽعو
لسؼ يعسل عمى إستعسال تكشؽلؽجيا متقجمة ونعيفة ،ومؼ جية أخخى تعتبخ أداة ردعية عقابية مؼ
خالل فخض رسؽم وإتاوات عمى إستعسال مؽاد ونذاطات مزخ بالبيئة كآلية لخدع السمؽثيؼ.
وبالتالي ف الزخائب البيئية تسثل أداة ناجحة وضخورية في حساية البيئة وأن إدارتيا والعسل بيا
مؼ خالل تحسيل السمؽث أو الستدبب التكاليف اإلجتساعية أمخ البج مشو ،حيث أن غيابيا سيزخ
بالبيئة واإلندان.
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الخاتمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

الخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
في ختام ىحه األطخوحة السؾسؾمة بـ " :دور الجماعات اإلقليمية في حماية البيئة " ،
تؾصمشا إلى أن البيئة مؽ أىؼ السؾاضيع التي تدعى جسيع الجول إلى تؾفيخ الحساية الكاممة
ليا بتؾفيخ جسيع إمكانياتيا وىيئاتيا بسا فييا الجدائخ ،وفي ىحا الرجد تتكافل الييئات
السخك دية والالمخكدية في سبيل تحقيق الحساية الذاممة لمبيئة ،وليحا تؼ تكميف الجساعات
اإلقميسية بتؾفيخ ىحه الحساية عمى السدتؾػ السحمي ،إذ تؼ التأكيج مؽ خالل ىحه الجراسة عمى
الجور الحؼ تمعبو الؾالية والبمجية في حساية البيئة خاصة بعج تفاقؼ السذاكل البيئية التي أدت
إلى تيجيج التؾازن البيئي.
وفي إطار حساية البيئة مؽ ىحه السذاكل التي تحاصخىا ،نجج أن السذخع الجدائخؼ قج
وضع العجيج مؽ اآلليات القانؾنية مؽ أجل مجابية ىحا األمخ مؽ خالل السشغؾمة القانؾنية
التي تحجد صالحيات الؾالية والبمجية في حساية البيئة مسا يديج مؽ مدؤولياتيا في ىحا
السجال ،ما يفخض عمييا عجم التياون الحؼ قج يؤدؼ إلى فقجان مرجاقيتيا أمام مؾاطشييا،
ىحه اآلليات تتأرجح بيؽ آليات سابقة وأخخػ الحقة لؾقؾع الزخر البيئي ،وجسيعيا مدتؾحاة
مؽ الشرؾص القانؾنية السختمفة ،وبشاء عمى ذلػ تؼ الؾصؾل إلى مجسؾعة مؽ الشتائج
تتسثل في:
 -10أصبحت الحساية البيئية أحج الحقؾق التي يجب أن يتستع بيا كل مؾاطؽ ،فيي مؽ
الحقؾق الجستؾرية التي البج أن يحغى بيا جسيع السؾاطشيؽ ،وىؾ ما أكجه السذخع مؽ خالل
التعجيل الجستؾرؼ لدشة  ،6102وذلػ عمى خالف الجساتيخ الدابقة التي إكتفت بجعل
مؾضؾع البيئة مؽ إختراص البخلسان في مجال التذخيع ولؼ تشص عميو ضسؽ الفرل
الخاص بالحقؾق ،األمخ الحؼ إستجركو ىحا التعجيل حيث جعل البيئة مؽ الحقؾق األساسية
لمسؾاطؽ الحؼ يشبغي حسايتيا وتخقيتيا.
 -10غالبية التذخيعات لؼ تيتؼ بتحجيج مفيؾم البيئة ،وإنسا عالجت عشاصخىا السختمفة

بقؾانيؽ خاصة دون أن تتجو إلى وضع تعخيف جامع مانع خاص بالبيئة ،وقج إتفقت في
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مجسميا عمى تقديسيا إلى عشاصخ طبيعية وإصظشاعية ،وىؾ ذات الشيج الحؼ إتبعو السذخع
الجدائخؼ.
 -10بالخغؼ مؽ أن السذخع الجدائخؼ أعظى لمجساعات اإلقميسية الرالحيات والؾسائل
السسكشة مؽ إجل القيام بجورىا في الحفاظ عمى البيئة ،إال أن إزدياد السذاكل البيئية تعقيجا
يؾم بعج يؾم ،وصعؾبة إلسام الجساعات اإلقميسية بجل ىحه السذاكل ،نتيجة العقبات التي
ترادف البمجية والؾالية ،والتي يعج مؽ أبخزىا نقص السؾارد السادية والبذخية الستؾفخة لجػ

ىحه الييئات ،كحلػ الشقص في التكؾيؽ البذخؼ وإفتقار الؾعي لجػ بعض السشتخبيؽ السحمييؽ
بالسذاكل البيئية ،كسا أن كثخة وتذعب الشرؾص القانؾنية في ىحا السجال أفقجىا قيستيا نؾعا
ما .وىحا ما أدػ إلى ضعف الجساعات اإلقميسية في أداء السيام السشؾطة بيا.

 -10الرالحيات السخؾلة لمجساعات اإلقميسية في حساية البيئة إتبعت تظؾ ار تجريجيا ،فسؽ
خالل قانؾني البمجية والؾالية لدشة  0621وسشة  0626عمى التؾالي لؼ يكؽ فييسا إىتسام
كبيخ مؽ طخف السذخع بالجانب البيئي ،وذلػ راجع لظبيعة تمػ السخحمة ،فاألولؾيات تفخض

أن يكؾن االىتسام بالجانب التشسؾؼ واإلقترادؼ ،غيخ أنيا كانت تذيخ إلى الحساية البيئية
بذكل ضسشي.

أما فيسا يخص قانؾني البمجية والؾالية لدشة  0661نجج أن السذخع الجدائخؼ بجأ يؾلي

اإلى تسام ،نؾعا ما ،بالجانب البيئي بذكل صخيح ولؾ كان بذكل ضئيل وغيخ كاف ،وذلػ
راجع لتأثخه بسؤتسخ استؾكيؾلؼ ،فإنتقمت الحساية البيئية مؽ الرفة الزسشية إلى الرفة
الرخيحة ،غيخ أنشا وججنا أن ىحيؽ القانؾنيؽ تشقريسا السخاسيؼ التشغيسية والشرؾص

الخاصة إلبخاز الجور الجؾىخؼ لمبمجية والؾالية في ىحا السجال.

 -10مشح قانؾن البمجية  01-00صالحيات عجيجة لمسجمذ الذعبي البمجؼ ولخئيدو في
مجال الحفاظ عمى البيئة ،ويعتبخ األكثخ إلساما بجؾانب حساية البيئة مقارنة بالقؾانيؽ الدابقة

لمبمجية غيخ أنو لؼ يأت بالججيج في السجال البيئي ،كسا وسع ىحا القانؾن مؽ صالحيات
السجمذ مقارنة برالحيات رئيدو ،حيث أنو تذكل لجانا دائسة لسجاالت عجيجة ذات عالقة

بالبيئة ،لكؽ يبقى ضعف البمجية مؽ الشاحية السادية والبذخية عائقا في مجال التشسية عسؾما
وفي حساية البيئة خرؾصا.
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 -10بالشدبة لقانؾن الؾالية  ،11-06فإنو أقخ الحساية الؾاضحة والرخيحة لمبيئة،

والسالحع أ نو لؼ يحجد االختراصات السؾكمة لمؾالي في مجال حساية البيئة بذكل مباشخ
ودقيق ،بل أشار عسؾما إلى صالحياتو في الحفاظ عمى الشغام العام ،وتخك مدألة التفريل
لمتشغيؼ .كسا أنو ومؽ جية أخخػ أعظى لمسجمذ الذعبي الؾالئي صالحيات واسعة ومتشؾعة
في ىحا السجال مقارنة بالرالحيات السؾكمة لمؾالي.

 -10السذخع ضسؽ القانؾن 01-10الستعمق بحساية البيئة في إطار التشسية السدتجامة لؼ
يفرل في الرالحيات السسشؾحة لمجساعات اإلقميسية في حساية البيئة ،إنسا وضع اإلطار
العام ،وتخكيا لمقؾانيؽ األخخػ لمتفريل فييا ،كقانؾن السياه وقانؾن تدييخ الشفايات ،قانؾن
الرحة العسؾمية ،قانؾن التييئة العسخانية ،...وغيخىا مؽ القؾانيؽ التي وضع السذخع مؽ
خالليا محاور عجيجة تسمػ البمجية والؾالية ضسشيا عجيج الرالحيات ألجل حساية البيئة عؽ
طخيق إتخاذ التجابيخ واإلجخاءات الؾاجبة لتؾفيخ بيئة سميسة ومحاربة كافة أشكال التمؾث،
وىحا راجع لمجور الحؼ تقؾم بو ىحه الجساعات نغ اخ لسؾقعيا وقخبيا لمسؾاطؽ والحياة اليؾمية
لألفخاد.
وبالتالي فالسذخع بسؾجب ىحا القانؾن لؼ يفرل في دور الجساعات اإلقميسية في حساية
البيئة وإكتفى بإعتبارىا أولؾية مؽ األولؾيات الدياسية الؾطشية وربظيا بالتشسية السدتجامة
لمسجتسع.
 -10تتعجد مغاىخ حساية الجسعيات في حساية البيئة فيي تتسيد بجورىا اإلستذارؼ
والسذاركة في إتخاذ القخار ،كسا تمعب دو ار فعاال في مجال التؾعية البيئية مؽ خالل
التحديذ واإلعالم البيئي ،كسا يسكؽ لمجسعيات البيئية المجؾء إلى القزاء في إطار مياميا
البيئية ،غيخ أن الجسعيات البيئية وإن كانت تجتيج لحساية البيئة ،إال أن السالحع ميجانيا ىؾ
عجدىا وتقريخىا في أداء مياميا البيئية ،وذلػ لعجم وجؾد تكامل وتعاون برؾرة حقيقية بيؽ
الجسعيات البيئية فيسا بيشيا مؽ جية ،وبيشيا وبيؽ الجساعات اإلقميسية مؽ جية أخخػ.
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 -10يعتبخ اإلعالم البيئي آلية يعتسج عمييا مؽ أجل التخفيف مؽ حجة السذكالت البيئية،
فيؾ مؽ أىؼ مقؾمات الحفاظ عمى البيئة عؽ طخيق نذخ الؾعي البيئي ،وتؼ إقخار ىحا الحق

البيئي في العجيج مؽ القؾانيؽ .إال أنو رغؼ أىسيتو يسكؽ مالحغة ضعفو في أداء الجور

السشؾط بو عمى مدتؾػ الجساعات اإلقميسية نغ اخ لؾجؾد عجة عخاقيل مؽ بيشيا إنغالق اإلدارة

البيئية أمام حق الجسيؾر في الحرؾل عمى السعمؾمات البيئية مؽ جية ،وعجم القيام
بحسالت تحديدية وتؾعية السؾاطشيؽ بحساية البيئة مؽ جية أخخػ.
 -01إ ستشاد الجساعات اإلقميسية في سبيل تحقيق أىجافيا الخامية إلى حساية البيئة عمى
آليات وقائية تكؾن سابقة عمى وقؾع الزخر البيئي ،ىحه اآلليات قج تكؾن ذات طابع إنفخادؼ
أو تعاقجؼ ،وآليات ردعية تكؾن الحقة لمزخر البيئي ،تعسل جسيعيا مؽ أجل وضع حج
لألضخار البيئية وتؾفيخ بيئة سميسة.
 -00يعتبخ الزبط اإلدارؼ البيئي كآلية إنفخادية وقائية تحت ترخف الجساعات اإلقميسية
مؽ أىؼ اآلليات أل جل فخض الديظخة عمى السجال البيئي والتحكؼ فيو وحساية جسيع العشاصخ

البيئية ،ويشجرج ضسؽ اإلختراصات التقميجية الستاحة لإلدارة في مجال حساية البيئة
والسحافغة عمييا ،وتتعجد التقشيات القانؾنية الزبظية الستاحة كأسمؾب التخاخيص اإلدارية
الحؼ يتؾقف عميو مسارسة الشذاط مؽ عجمو ،نغ اخ لزخره أو عجم ضخره بالبيئة ،أسمؾب

الحغخ اإلدارؼ ،اإللدام اإلدارؼ  ،..وتعتبخ رخرة البشاء مؽ أىؼ تخاخيص الزبط اإلدارؼ
التي تعبخ عؽ الخقابة السدبقة لحساية السحيط البيئي والؾسط الظبيعي ،حيث تيجف إلى
ضبط السحافغة عمى الظابع األمشي والجسالي لمعس اخن في إطار إحتخام متظمبات البيئة
والسحافغة عمى إطار السعيذة وضسانات نؾعية الحياة.
 -00طؾرت اإلدارة السحمية مؽ أساليبيا الؾقائية ،فإضافة إلى األساليب الدابقة تؼ
إستحجاث طخق ججيجة مؽ أبخزىا دراسات التأثيخ البيئي التي تدتمدم لسعايشة السشذآت ،وىي
أسمؾب عمسي وقائي تدتخجم كأداة لتقييؼ السذاريع ،وتعتبخ ىحه الجراسة بذكل عام مؽ بيؽ
أىؼ التجابيخ الؾقائية لحساية البيئة قبل وقؾع أؼ ضخر ،وىي ضسانة لدالمة البيئة مؽ
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األخظار ،ورغؼ أىسيتيا باعتبارىا وسيمة رقابة قبمية ،إال أنيا ال تمؼ بكل السذاريع التي تذكل
خظ اخ عمى البيئة وذلػ لرعؾبة تحجيجىا وبالتالي اإلنقاص مؽ فاعمية ىحا األسمؾب.
-00إختالف دراسة التأثيخ عؽ مؾجد التأثيخ ،مؽ خالل أن دراسة التأثيخ تكؾن في األشغال
التي لجييا تأثيخ كبيخ عمى البيئة بيشسا مؾجد التأثيخ تكؾن في األشغال التي لجييا تأثيخ

ضعيف عمى الب يئة ،كسا أن دراسة التأثيخ يختص السختص بالسؾافقة عمييا أو رفزيا ىؾ
الؾزيخ السكمف بالبيئة ،بيشسا مؾجد التأثيخ الؾالي السختص إقميسيا ىؾ السختص بقبؾليا أو
رفزيا.
 -00تعتبخ السخظظات البيئية السحمية مؽ اآلليات ذات الظابع اإلتفاقي (التعاقجؼ) في
مجال حساية البيئة ،إذ تقؾم عمى التذاور وإشخاك الفاعميؽ والذخكاء في إتخاذ الق اخرات ،وىي

تقؾم بجور فعال عمى السدتؾػ السحمي نغ اخ لخرؾصية كل مشظقة ،فتأخح ىحه السخظظات

ىحا السؾضؾع كأولى اإلعتبارات ،كسا تعتبخ مؽ أبخز الحمؾل السسكشة التي تجج مكانيا ضسؽ
الدياسات البيئية الحجيثة ،فيي مؽ األساليب الؾقائية التي تدتعسميا الجولة بجسيع ىيئاتيا مؽ
أجل تجارك الؾضع البيئي ومحاولة إصالحو والحؼ يقؾم عمى التذاور والتشديق بيؽ مختمف
الستعامميؽ في السجال البيئي ،قرج البحث عؽ أفزل وأحدؽ خيار لحساية البيئة بذكل
عقالني وفعال ،كسا يعتبخ ىحا األسمؾب آلية ىامة لتكخيذ إدماج البعج البيئي ضسؽ
مجاالت التشسية اإلقترادية واإلجتساعية ،لكؽ ىحا التخظيط يعخف غيابا لسخجعية واضحة
ومشيجية في مجال التدييخ ،وذلػ لغياب اإلمكانيات والؾسائل الالزمة ،وكحلػ ضعف
التدييخ البذخؼ.
 -00الجداءات اإلدارية البيئية تفخضيا الجساعات اإلقميسية عمى مؽ يتدبب بزخر لمبيئة
وذلػ دون تجخل لمدمظة القزائية كآلية ردعية حتى ال يتسادػ أؼ مدبب لمتمؾث في عسمو،
كدحب التخخيص اإلدارؼ ووقف الشذاط ،غيخ أن السالحع أن تظبيقيا غيخ صارم مؽ قبل
الجساعات اإلقميسية مسا يشقص مؽ فاعميتيا.
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 -00يعتبخ مبجأ السمؾث الجافع مؽ بيؽ مبادغ تدييخ البيئة التي نغسيا السذخع الجدائخؼ
ضسؽ القانؾن  ،01-10ويجدج ىحا السبجأ عؽ طخيق الشغام الجبائي الحؼ يعتسج عمى

جانبيؽ جانب ردعي يتسثل في األعباء واإلقتظاعات الزخيبية السفخوضة عمى األنذظة

السمؾثة لمبيئة ،وجانب تحفيدؼ يدتعسل أسمؾب التذجيع السالي والستسثل في اإلعفاءات
الزخيبية ونغام اإلعانات والرشاديق ،وقج تؼ تخريص عائجات مالية مؽ حاصل بعض
الجبايات تؾضع تحت ترخف الجساعات اإلقميسية تظبيقا لسبجأ السمؾث الجافع ،وإنتياج
السذخع ليحا الظخيق ىجفو اإلستعسال العقالني لمسؾارد الظبيعية ضسانا لحساية البيئة.
 -00يعج الشغام الجبائي الخدعي مؽ أنجع الؾسائل لحساية البيئة ،ذلػ أن الزخائب

والخسؾم ىي وسيمة ردعية مؽ خالل اإلجخاءات العقابية التي تشجخ عؽ عجم الجفع مؽ طخف

السكمف بيا .وبالتالي فيي عقؾبة عمى تجميخ البيئة ،فكمسا كانت الزخائب أكبخ كمسا أحذ

السمؾثؾن بأثخىا ،ما قج يجعميؼ يغيخون إستخاتيجيتيؼ إلى إعتساد تكشؾلؾجيات صجيقة لمبيئة،

غيخ أن الجساعات اإلقميسية ال تدتفيج بشدب عالية مؽ عؾائج الخسؾم البيئية وأحيانا ال تدتفيج
مظمقا ،رغؼ أنيا مكمفة بالحفاظ وحساية البيئة عمى مدتؾػ إقميسيا ،ورغؼ الشدب الزئيمة

التي تدتفيج مشيا البمجيات فالبج أن تؾجييا وتخرريا ألىجاف حساية البيئة ،غيخ أن الؾاقع
يقؾل عكذ ذلػ فظخيقة تؾزيع حاصل ىحه الخسؾم لؼ تؾجو جسيعيا لمسجال البيئي ويؤدؼ

ىحا إلبعاد الخسؾم البيئية عؽ أىجافيا الحقيقية ،ومؽ جية أخخػ يرعب وضع معيار قياسي

لتحجيج درجة خظؾرة الفعل السمؾث وضخره مؽ أجل فخض الزخيبة السشاسبة ،وأيزا قمة
الستخرريؽ في مجال الجباية البيئية مسا يرعب عسمية تظبيق نغام الزخيبة البيئية.
 -00الشغام الجبائي ليذ كمو ضخائب ورسؾم بل يؾجج شق آخخ يتسثل في اإلعانات

والسداعجات وىي حجيثة مقارنة بالخسؾم ،فيي تيجف إلى حساية البيئة عؽ طخيق تقجيؼ
مداعجات وتدييالت لسؽ يقؾم بحساية البيئة ،وأبخز ىحه السداعجات ىي حدابات
التخريص الخاص .وىشاك العجيج مؽ ىحه الحدابات التي نص عمييا السذخع سؾاء برفة

عامة أؼ أن البيئة تكؾن مؽ أىجافيا ،أو برفة قظاعية أؼ حساية البيئة في إطار القظاع

الحؼ تسؾلو ،كسا أن ىشاك عجة صشاديق ذات عالقة مباشخة بالبيئة ،لكشيا لؼ تدتفج مؽ
الجباية البيئية كالرشجوق الؾطشي لمتشسية الفالحية والريج البحخؼ وتخبية السائيات،
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والرشجوق الؾطشي لمكؾارث الظبيعية واألخظار الكبخػ ،كسا أن تدييخ الجباية بؾاسظة
الحدابات الخاصة بالخديشة يفمت مؽ الخقابة وبالتالي عجم إمكانية مخاقبة كيفية التحريل وال
كيفية صخف الجباية ألنيا ال تخزع لخقابة البخلسان.

 -00كسا قج تكؾن السداعجات والحؾافد عمى شكل إعفاء ضخيبي ،فالجولة تتشازل عؽ حقيا
في فخض الزخيبة سؾاء بذكل دائؼ أو مؤقت ،فاإلعفاءات الزخيبية مؽ أىؼ صؾر الحؾافد

الزخيبية ،فيي فعالة في حساية البيئة بتخفيض ندبة التمؾث ،وعمى الخغؼ مؽ أىسيتيا ىحه،
إال أنيا تؤثخ في السيدانية العامة لمجولة ،وذلػ بزياع جدء كبيخ مؽ حريمة الزخيبة ولكؽ
بالسقابل وعمى الخغؼ مؽ أن الشقص الحؼ يحرل في ميدانية الجولة يؤثخ سمبا عميو لكؽ نججه
يشعكذ باإليجاب عمى السيدانية ،حيث أن تحديؽ البيئة مؽ التمؾث يعسل عمى التقميل مؽ
ندبة الشفقات العامة التي كانت مخررة لسكافحة التمؾث وإزالة آثاره.
على ضهء ما سبق من نتائج ،تم التهصل إلى اإلقتراحات اآلتية:
 -10العسل عمى تؾفيخ جياز إدارؼ يختص بحساية البيئة عمى مدتؾػ الجساعات اإلقميسية،
فالسذاكل البيئية تدتجعي إنذاء جياز إدارؼ يكؾن متخررا يحتؾؼ عمى مؾارد بذخية ذات
كفاءة عمسية ،ويتستع بإستقاللية مالية وذلػ حتى يدتظيع تؾفيخ الحساية البيئية الالزمة.
 -10إعادة الشغخ في ميام الجساعات اإلقميسية في الجدائخ والرالحيات السؾكمة إلييا مؽ
خالل تؾسيع صالحيتيا وتسكيشيا مؽ صشع الق اخرات الخشيجة وتجبيخ شؤونيا في إطار سياسة
وطشية شاممة ومتكاممة ،وكحا العسل عمى تؾفيخ الجعؼ السالي والبذخؼ الستخرص ليحه
الجساعات مؽ أجل تدييخ كافة األعسال الخاصة بحساية البيئة.
 -10إحتخام الخرؾصية السحمية لكل بمجية أو والية ،وذلػ مؽ خالل إعتساد الجولة لدياسة
بيئية تكؾن مشدجسة مع الخرؾصية الجغخافية والظبيعية لمجساعات اإلقميسية.
 -10ضخورة إعظاء السذخع مداحة وفخص أكبخ لمجسعيات البيئية مؽ أجل قياميا
بالسداىسة في الحساية البيئية والسذاركة في صشع الق اخرات البيئية والقيام بحسالت التؾعية
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السختمفة وتجعيسيا ماليا وتقشيا ،وتؾجيو اإلعالم البيئي ومدانجتو مؽ أجل القيام بالجور
السشؾط بو وتؾعية السؾاطشيؽ بالسذاكل البيئية وتدظيخ بخامج ودراسات في ىحا الرجد.
 -10إيجاد آليات قانؾنية فعالة مؽ أجل مخاقبة كيفية تؾعيف مختمف وسائل الزبط البيئي،
خاصة أسمؾب التخاخيص باعتباره األكثخ إستعساال في ىحا السجال كتخاخيص البشاء واليجم .
 -10اإلعتساد عمى سياسات بيئية إستباقية تقؾم عمى محاربة الزخر البيئي قبل وقؾعو أؼ
تقؾم بتفعيل "مبجأ الؾقاية خيخ مؽ العالج".
 -10تؾعيف تقشيات وتكشؾلؾجيات حجيثة ومتظؾرة في مجال دراسات التأثيخ البيئي ،وأيزا
إشخاك السختريؽ والخبخاء في مختمف لسجاالت حتى يسكؽ ليحه الؾسيمة الخاصة بالخقابة
القبمية مؽ اإللسام بجسيع السذاريع التي يسكؽ أن تذكل خظ اخ عمى البيئة.
 -10تفعيل الجباية البيئية عمى السدتؾػ السحمي بذكل سميؼ ،مؽ أجل تؾفيخ الجعؼ الالزم
لمجساعات اإلقميسية مؽ جية ،وحساية البيئة مؽ جية أخخػ ،وذلػ مؽ خالل تخريص

عائجات الجباية البيئية السحمية لحساية السجال البيئي عمى السدتؾػ السحمي.

 -10اإلعتساد عمى الشغام الجبائي التحفيدؼ السذجع لإلنتاج األنغف بجل اإلعتساد عمى
األسمؾب الخدعي ،فإذا كان ليحا األخيخ دور إيجابي في تسؾيل خديشة الجولة ،فإن لو أثخ

سمبي أكثخ وقعا يتسثل في أن األفعال السزخة بالبيئة تحتاج إلى كمفة مالية لخفع ضخرىا

تفؾق الزخيبة التي جبيت لمحج مشيا.

323

ق ائم ة المصادر والمراجع

ق ائمة المصادر والمراجع

ق ائم ة المص ادر والمراج ع
* باللغ ة العربي ة *
 - ق ائمة المصادر
أوال* -القرآن الكريم برواية ورش.
ثانيا -القواميس
 -10إبغ مشطػر ،لدان العخب ،ج  ،10دار السعارف  ،القاىخة ،مرخ ،ط ،3د.ت.ن.

ثالثا -اإلتف اقيات الدولية

 -01إتفاقية التشػع البيػلػجي السػقع عمييا في ريػدي جانيخو في  05جػان  ،1992السرادق عمييا
بسػجب السخسػم الخئاسي رقع  163-95السؤرخ في  06جػان  ،1995ج ر عجد  32صادرة في 14
جػان .1995

 -02بخوتػكػل مػنتخيال بذان السػاد السدتشفحة لصبقة األوزون في  03ديدسبخ  ،1999السرادق عميو
بسػجب السخسػم الخئاسي رقع  94-07السؤرخ في  19مارس ،2007ج ر عجد  19الرادرة في 21
مارس .2007

رابعا -الوثائق الق انونية الداخلية
أ -الدساتير
 -01دس ت ت ت تتتػر الجسيػري ت ت ت تتة الجدائخي ت ت ت تتة الجيسقخاشي ت ت ت تتة الذ ت ت ت تتعبية لد ت ت ت تتشة  1963السػاف ت ت ت تتو عمي ت ت ت تتو بسػج ت ت ت تتب
است ت ت تتتفتا  08ست ت ت تتبتسبخ  ،1963الست ت ت تتؤرخ فت ت ت تتي  10ست ت ت تتبتسبخ ،1963ج ر عت ت ت تتجد 64الرت ت ت تتادرة فت ت ت تتي 10
سبتسبخ .1963

 -02دس ت ت تتتػر الجسيػري ت ت تتة الجدائخي ت ت تتة الجيسقخاشي ت ت تتة الذ ت ت تتعبية لد ت ت تتشة  1976السػاف ت ت تتو عمي ت ت تتو م ت ت تتغ ش ت ت تتخف

الذ ت تتعب بسػج ت تتب اس ت تتتفتا  19ن ت تتػفسبخ  ، 1979والر ت تتادر بسػج ت تتب األم ت تتخ رق ت تتع  97-76الس ت تتؤرخ ف ت تتي
 22نػفسبخ  ،1976ج ر عجد  94الرادرة في  24نػفسبخ  1976السعجل والستسع بسػجب:

 القت ت تتانػن رقت ت تتع  06-79الست ت تتؤرخ فت ت تتي  07جػيميت ت تتة  ،1979ج ر ع  28الرت ت تتادرة فت ت تتي  10يػليت ت تتػ
.1979
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 القانػن رقع  01-80السؤرخ في  12جانفي  ،1980ج ر عجد  03الرادرة في 15جانفي .1980

 -03التعتتجيا الجستتتػري لمجسيػريتتة ج د ش لدتتشة  1989السػافتتو عميتتو متتغ قبتتا الذتتعب بسػجتتب استتتفتا

 23فيفخي  ،1989والرادر بسػجب السخسػم الخئاسي رقع  18-89الستؤرخ فتي  28فيفتخي  1989يتعمتو
بشذخ نز تعجيا الجستػر ،ج ر ع  09الرادرة في  01مارس .1989

-04التع تتجيا الجس تتتػري لمجسيػري تتة الجدائخي تتة الجيسقخاشي تتة الذ تتعبية لد تتشة  ،1996السػاف تتو عمي تتو م تتغ قب تتا
الذعب في استفتا  28نػفسبخ  ،1996والرادر بسػجب السخسػم الخئاسي رقع  438-96السؤرخ في 07

ديدسبخ  ،1996جخيجة رسسية عجد،76الرادرة في  08ديدسبخ  1996السعجل والستسع ب:

 القانػن رقع  03-02السؤرخ في  10افخيا  ،2002ج ر رقع  25الرادرة في  14افخيا .2002

 القانػن رقع  19-08السؤرخ في  15نػفسبخ  ،2008ج ر رقع  63الرادرة في 16نػفسبخ .2008
 القانػن رقع  01-16السؤرخ في  06مارس  ،2016ج ر عجد  14الرادرة في  07مارس .2016

ب -األوامر والقوانين
األوامر

 -10األمخ رقع  42-76مؤرخ في  01جانفي  0676يتزسغ القانػن البمجي ،ج ر عجد  17صادرة في
 01جانفي  ،0676السعجل والستسع بالقانػن رقع  09-81السؤرخ في  04جػيمية  ،1981ج ر عجد27
الرادرة في  07جػيمية .1981

 -10األمخ رقع  31-76مؤرخ في  44ماي  0676الستزسغ قانػن الػالية ،ج ر عجد  22الرادرة في
 43ماي  ،0676السعجل والستسع بالقانػن رقع  02-81السؤرخ في  14فيفخي  ،1981ج ر عجد07

الرادرة في  17فيفخي .1981

 -10األمخ  63-60السؤرخ في  11نػفسبخ 0660الستزسغ قانػن الثػرة الدراعية ،ج ر عجد66

الرادرة في  31نػفسبخ  ،0660ممغى بسػجب القانػن  42-61الستزسغ قانػن التػجيو العقاري .

 -10األمخ رقع  23-62السؤرخ في  06جػان  0662الستزسغ قانػن الخعي ،ج ر عجد  22الرادرة
في  11جػيمية .0662

 -10األمت ت تتخ رقت ت تتع  21-62الست ت تتؤرخ فت ت تتي  47ست ت تتبتسبخ  0662الستزت ت تتسغ القت ت تتانػن الست ت تتجني ،ج ر عت ت تتجد
 16صت ت ت تتادرة فت ت ت تتي  31ست ت ت تتبتسبخ  ،0662السعت ت ت تتجل والست ت ت تتتسع بالقت ت ت تتانػن رقت ت ت تتع  01-12الست ت ت تتؤرخ فت ت ت تتي 41
جػان  ،4112ج ر العجد  22الرادرة في  47جػان .4112

 -10األمخ رقع  26-67السؤرخ في  12جػيمية  0667الستزسغ نذخ السيثاق الػششي لدشة ،0667ج ر
عجد  70الرادرة في  31جػيمية .0667

326

ق ائمة المصادر والمراجع
 -07األمخ رقع  27-95السؤرخ في  30ديدسبخ  1995الستزسغ قانػن السالية لدشة  ،1996ج ر
عجد  82الرادرة في  31ديدسبخ .1995
 -08األمخ رقع  02-08السؤرخ في  24جػيمية  2008الستزسغ قانػن السالية التكسيمي لدشة ،2008
ج ر عجد  42الرادرة في  27جػيمية .2008

 -09األم ت تتخ رق ت تتع  01-15م ت تتؤرخ ف ت تتي  23جػيمي ت تتة  2015الستز ت تتسغ قت ت تانػن السالي ت تتة التكسيم ت تتي لد ت تتشة
 ،2015ج ر عجد  40الرادرة في  23جػيمية .2015

القوانين

 -01القانػن رقع  03-83السؤرخ في  05فيفخي  1983الستعمو بحساية البيئة ،ج ر عجد 06
الرادرة في  08فيفخي .1983

 -02القانػن رقع  12-84السؤرخ في  23جػان  1984يتزسغ الشطام العام لمغابات ،ج ر عجد26
الرادرة في  26جػان  ،1984السعجل و الستسع بالقانػن رقع  20-91مؤرخ في  02ديدسبخ،1991
ج ر عجد  62صادرة في  04ديدسبخ .1991
 -03القانػن رقع  05-85السؤرخ في  16فيفخي  ،1985الستعمو بحساية الرحة وتخقيتيا،ج ر عجد

 08الرادرة في  17فيفخي  ،1985السعجل والستسع بالقانػن رقع  13-08السؤرخ في  20جػيمية
 ، 2008ج ر عجد  44الرادرة في  03أوت  ،2008ممغى.

 -04القانػن رقع  08-90السؤرخ في  07افخيا  1990الستزسغ قانػن البمجية ،ج ر عجد 15
الرادرة في  11افخيا  ،1990ممغى.

 -05القانػن رقع  09-90السؤرخ في  07أفخيا  1990الستزسغ قانػن الػالية ،ج ر عجد 15
الرادرة في  11افخيا  ،1990ممغى.

 -06القانػن رقع  25-90السؤرخ في  18نػفسبخ  1990الستزسغ قانػن التػجيو العقاري السعجل
والستسع،ج ر عجد  49صادرة في  18نػفسبخ .1990

 -07القانػن رقع  29-90السؤرخ في  01ديدسبخ  1990يتعمو بالتييئة والتعسيخ ،ج ر عجد 52

صادرة في  02ديدسبخ  ،1990السعجل والستسع بالقانػن رقع  05-04السؤرخ في  14أوت ،2004ج ر
عجد 51صادرة في 15أوت .2004

 -08القانػن رقع  31-90السؤرخ في  04ديدسبخ  1990الستعمو بالجسعيات ،ج ر عجد  53صادرة
في  05ديدسبخ  ،1990ممغى .
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 -09القانػن رقع  25-91السؤرخ في  18ديدسبخ  ،1991يتزسغ قانػن السالية لدشة  ،1992ج ر
عجد  65الرادرة في  18ديدسبخ .1991
 -10القانػن رقع  04-98السؤرخ في  15جػان  1998يتعمو بحساية التخاث الثقافي ،ج ر عجد 44
الرادرة في  17جػان .1998

 -11القانػن رقع  11-99السؤرخ في  23ديدسبخ  1999يتزسغ قانػن السالية لدشة  ،2000ج ر
عجد  92صادرة في  25ديدسبخ.1999
 -12القانػن رقع  11-01السؤرخ في  03جػيمية  2001الستعمو بالريج البحخي وتخبية السائيات ،ج
ر عجد  36الرادرة في  08جػيمية .2001

 -13القانػن رقع  12-01السؤرخ في  19جػيميية  2001الستزسغ قانػن السالية التكسيمي لدشة
 ،2001ج ر عجد  38صادرة في  21جػيمية .2001

 -14القانػن رقع  20-01السؤرخ في  12ديدسبخ  2001يتعمو بتييئة اإلقميع وتشسيتو السدتجامة ،ج
ر عجد  77الرادرة في  15ديدسبخ .2001

 -15القانػن رقع  21-01السؤرخ في  22ديدسبخ  2001الستزسغ قانػن السالية لدشة  ،2002ج ر
عجد  79الرادرة في  23ديدسبخ .2001

 -16القت ت تتانػن رقت ت تتع  02-02الست ت تتؤرخ فت ت تتي  05فيفت ت تتخي  2002الستعمت ت تتو بحسايت ت تتة الدت ت تتا ا وتثسيشت ت تتو،

ج ر عجد  10الرادرة في  12فيفخي .2002

 -17الق ت ت ت تتانػن رق ت ت ت تتع  08-02الس ت ت ت تتؤرخ ف ت ت ت تتي  08م ت ت ت تتاي  2002الستعم ت ت ت تتو بذ ت ت ت تتخوط إنذ ت ت ت تتا الس ت ت ت تتجن

الججيجة وتييئتيا ،ج ر عجد  34صادرة في  14ماي .2002

 -18الق ت ت ت تتانػن رق ت ت ت تتع  11-02م ت ت ت تتؤرخ ف ت ت ت تتي  24ديد ت ت ت تتسبخ  2002يتزت ت ت ت تسغ ق ت ت ت تتانػن السالي ت ت ت تتة لد ت ت ت تتشة
، 2003ج ر عجد  86الرادرة في  25ديدسبخ .2002

 -19الق ت تتانػن رق ت تتع  01-03الس ت تتؤرخ ف ت تتي  17فيف ت تتخي  2003يتعم ت تتو بالتشسي ت تتة السد ت تتتجامة لمدتت تتيا ة،

ج ر عجد  11الرادرة في  19فيفخي .2003

 -20لقانػن رقع  02-03السؤرخ في  17فيفخي  2003يحجد القػاعج العامة لالستعسال واالستغالل
الديا ييغ لمذػاشئ ،ج ر عجد  11صادرة في  19فيفخي .2003

 -21القانػن رقع  10-03السؤرخ في  19جػيمية  2003الستعمو بحساية البيئة في إشار التشسية
السدتجامة ،ج ر عجد 43الرادرة في  20جػيمية . 2003
 -22القانػن رقع  22-03السؤرخ في  28ديدسبخ 2003يتزسغ قانػن السالية لدشة  ،2004ج ر
عجد  83الرادرة في  29ديدسبخ .2003
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 -23القانػن رقع  03-04السؤرخ في  23جػان  2004الستزسغ ساية السشاشو الجبمية في إشار
التشسية السدتجامة ،ج ر عجد  41صادرة في  27جػان .2004

 -24القانػن رقع  07-04السؤرخ في  04أوت  2004يتعمو بالريج ،ج ر عجد  51صادرة في 15
أوت .2004

 -25القانػن رقع  20-04السؤرخ في  25ديدسبخ 2004الستعمو بالػقاية مغ األخصار الكبخى وتدييخ
الكػارث في إشار التشسية السدتجامة ،ج ر عجد  84صادرة في  29ديدسبخ .2004
 -26القانػن رقع  12-05السؤرخ في  04أوت  2005الستعمو بالسياه ،ج ر عجد  60صادرة في 04
سبتسبخ  ،2005السعجل والستسع ب:
 الق ت ت ت ت تتانػن رق ت ت ت ت تتع  03-08الس ت ت ت ت تتؤرخ ف ت ت ت ت تتي  23ج ت ت ت ت تتانفي  ،2008ج ر ع ت ت ت ت تتجد  04ص ت ت ت ت تتادرة ف ت ت ت ت تتي
 27جانفي .2008

 األم ت ت ت ت تتخ رق ت ت ت ت تتع  02-09الس ت ت ت ت تتؤرخ ف ت ت ت ت تتي  22جػيمي ت ت ت ت تتة  ،2009ج ر ع ت ت ت ت تتجد  44ص ت ت ت ت تتادرة ف ت ت ت ت تتي
 26جػيمية .2009

 -27القت ت ت تتانػن رقت ت ت تتع  16-05الست ت ت تتؤرخ فت ت ت تتي  31ديدت ت ت تتسبخ  2005الستزت ت ت تتسغ قت ت ت تتانػن الساليت ت ت تتة لدت ت ت تتشة
 ،2006ج رعجد  85الرادرة في  31ديدسبخ .2005
 -28القانػن رقع  06-06السؤرخ في  20فيفخي  2006الستزسغ القانػن التػجييي لمسجيشة،ج ر عجد
 15صادرة في  12مارس .2006
 -29الق ت ت ت ت ت ت ت تتانػن رق ت ت ت ت ت ت ت تتع  24-06الس ت ت ت ت ت ت ت تتؤرخ فتت ت ت ت ت ت ت تتي  26ديد ت ت ت ت ت ت ت تتسبخ  ،2006الستز ت ت ت ت ت ت ت تتسغ قت ت ت ت ت ت ت ت تتانػن
السالية لدشة  ،2007ج ر عجد  85الرادرة في  27ديدسبخ .2006
 -30القانػن رقع  06-07السؤرخ في  13ماي  2007يتعمو بتدييخ السدا ات الخز اخ و سايتيا
وتشسيتيا ،ج ر عجد  31صادرة في  13ماي .2007
 -31القانػن رقع  15-08السؤرخ في  20جػيمية  ،2008يحجد قػاعج مصابقة البشايات وإتسام انجازىا،
ج ر عجد  44صادرة في  03أوت .2008

 -32القانػن رقع  09-09السؤرخ في 30ديدسبخ  2009الستزسغ قانػن السالية لدشة  ،2010ج ر
عجد  78الرادرة في  13ديدسبخ .2009
 -33القانػن رقع  02-11السؤرخ في  17فيفخي  2011يتعمو بالسجاالت السحسية في إشار التشسية
السدتجامة ،ج ر عجد 13صادرة قي  28فيفخي . 2011
329

ق ائمة المصادر والمراجع
 -34القانػن رقع  10-11السؤرخ في  22جػان  2011الستزسغ قانػن البمجية ،ج ر عجد  37صادرة
في  03جػيمية .2011
 -35القانػن رقع  11-11السؤرخ في  18جػيمية  2011الستزسغ قانػن السالية التكسيمي لدشة
 ،2011ج ر عجد  40الرادرة في  20جػيمية .2011
 -36القانػن رقع  06-12السؤرخ في  12جانفي  2012الستعمو بالجسعيات ،ج ر عجد  02صادرة
في  15جانفي .2012
 -37القانػن رقع  07-12السؤرخ في  21فيفخي  2012الستزسغ قانػن الػالية ،ج ر عجد  12صادرة
في  29فيفخي .2012

 -38القانػن رقع  05-14السؤرخ في  24فيفخي  2014يتزسغ قانػن السشاجع ،ج ر عجد 18
الرادرة في  30مارس 2014

 -39القانػن رقع  10-14السؤرخ في  30ديدسبخ  2014الستزسغ قانػن السالية لدشة  ،2015ج ر

عجد  78الرادرة في  31ديدسبخ .2014
 -40القانػن رقع  18 -15السؤرخ في  30ديدسبخ  2015الستزسغ قانػن السالية لدشة  ،2016ج ر
عجد  72الرادرة في  31ديدسبخ .2015
 -41القانػن رقع  09-16السؤرخ في  03أوت  2009الستعمو بتخقية االستثسار ،ج ر عجد 46
الرادرة في  03أوت .2016

 -42القانػن رقع  14-16السؤرخ في  28ديدسبخ  2016الستزسغ قانػن السالية لدشة ،2017ج ر
عجد  77الرادرة في  29ديدسبخ .2016

 -43القانػن رقع  11-17السؤرخ في  27ديدسبخ  2017الستزسغ قانػن السالية لدشة  ،2018ج ر
عج  76الرادرة في  28ديدسبخ .2017
 -44القت ت ت ت ت ت تتانػن رقت ت ت ت ت ت تتع  11-18الست ت ت ت ت ت تتؤرخ فت ت ت ت ت ت تتي  02جػيميت ت ت ت ت ت تتة  2018الستعمت ت ت ت ت ت تتو بالرت ت ت ت ت ت تتحة ،ج ر
عجد  46صادرة في  29جػيمية .2018
 -45القت ت ت ت ت تتانػن رقت ت ت ت ت تتع  18-18الست ت ت ت ت تتؤرخ فت ت ت ت ت تتي  27ديدت ت ت ت ت تتسبخ  2018الستزت ت ت ت ت تتسغ قت ت ت ت ت تتانػن الساليت ت ت ت ت تتة
لدشة  ،2019ج ر عجد  79الرادرة في  30ديدسبخ .2018

 -46ميث ت ت ت تتاق الػالي ت ت ت تتة ،السر ت ت ت تتادق عمي ت ت ت تتو م ت ت ت تتغ قب ت ت ت تتا مجم ت ت ت تتذ الث ت ت ت تتػرة والح ػم ت ت ت تتة ف ت ت ت تتي  26م ت ت ت تتارس
 ،1969ج ر عجد  44صادرة في 23ماي . 1969
330

ق ائمة المصادر والمراجع

القوانين األجنبية

 -01قانػن ساية البيئة السرخي رقع  04لدشة .1994

 -02قانػن ساية الصبيعة الفخندي الرادر في  10جػيمية .1976
 -03قانػن ساية البيئة األردني رقع  52لدشة .2006

ج -المراسيم

المراسيم الرئاسية

 -01السخسػم الخئاسي رقع  117-05السؤرخ في  11افخيا  2005الستعمو بتجابيخ الحساية مغ
اإلشعاعات السؤيشة ،ج ر عجد  27الرادرة بتاريخ  13افخيا .2005

المراسيم التنفيذية
 -01السخسػم رقع  156 -74السؤرخ في  12جػيمية  1974الستزسغ إ جاث لجشتة وششيتة لمبيئتة ،ج ر
عتتجد  59صتتادرة فتتي  23جػيميتتة  ،1974السمغتتى بسػجتتب السخستتػم رقتتع  119-77الستتؤرخ فتتي  15أوت
 1977الستزسغ إنيا نذاشات المجشة الػششية البيئية ،ج ر عجد  64صادرة في  21أوت .1977

 -02السخستتػم رقتتع  267-81الستتؤرخ فتتي  10أكتتتػبخ  1981يتعمتتو برتتال يات رئتتيذ السجمتتذ الذتتعبي

البمجي فيسا يخس الصخق والشقاوة والصسأنيشة العسػمية ،ج ر عجد  41صادرة في  13أكتػبخ .1981

 -03السخست ت تتػم رق ت ت تتع  372-81الس ت ت تتؤرخ فت ت تتي  26ديد ت ت تتسبخ 1981يح ت ت تتجد صت ت تتال يات الػالي ت ت تتة والبمجي ت ت تتة
واختراصاتيسا في القصاع الديا ي ،ج ر عجد  52صادرة في  29ديدسبخ .1981

 -04السخست ت تتػم رقت ت تتع  374-81الست ت تتؤرخ فت ت تتي  26ديد ت ت تسبخ  1981يحت ت تتجد صت ت تتال يات البمجيت ت تتة والػاليت ت تتة
واختراصاتيسا في قصاع الرحة ،ج ر عجد  52صادرة في  29ديدسبخ .1981

 -05السخست ت تتػم رقت ت تتع  375-81الست ت تتؤرخ فت ت تتي  26ديد ت ت تسبخ  1981يحت ت تتجد صت ت تتال يات البمجيت ت تتة والػاليت ت تتة
واختراصاتيسا في قصاعي الشقا والريج البحخي ،ج ر عجد  52صادرة في  29ديدسبخ .1981

 -06السخس تتػم رق تتع  378-84الس تتؤرخ ف تتي  15ديد تتسبخ  1984يح تتجد ش تتخوط التشطي تتن وجس تتع الشفاي تتات
الرمبة الحزخية ومعالجتيا ،ج ر عجد  66صادرة في  16ديدسبخ .1984

 -07السخسػم رقع  379-81السؤرخ في  26ديدسبخ  1981يحجد صال يات البمجية والػالية
واختراصاتيسا في قصاع السياه ،ج ر عجد  52صادرة في  29ديدسبخ .1981

 -08السخسػم رقع  380-81السؤرخ في  26ديدسبخ  1981يحجد صال يات البمجية والػالية
واختراصاتيسا في قصاع التخصيط و التييئة العسخانية ،ج ر عجد  52صادرة في  29ديدسبخ .1981
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 -09السخسػم رقع  387-81السؤرخ في  26ديدسبخ  1981يحجد صال يات البمجية والػالية
واختراصاتيسا في قصاع الغابات واسترالح األراضي ،ج ر عجد  52صادرة في  29ديدسبخ .1981

 -10السخسػم رقع  231-85السؤرخ في  25أوت  1985يحجد شخوط تشطيع التجخالت واإلسعافات
وتشفيحىا عشج وقػع الكػارث ،كسا يحجد كيفيات ذلظ ،ج ر عجد  36صادرة في  28أوت .1985

 -11السخسػم رقع  72-86السؤرخ في  08افخيا  1986الستزسغ إنذا السحافطة الدامية لمبحث ،ج
ر عجد  15الرادرة قي  09افخيا .1986
 -12السخسػم رقع  44-87السؤرخ في  10فيفخي  1987يتعمو بػقاية األمالك الغابية الػششية وما
جاورىا مغ الحخائو ،ج ر عجد  07صادرة في  11فيفخي .2011

 -13السخسػم رقع  45-87السؤرخ في  10فيفخي  1987يشطع ويشدو األعسال في مجال م افحة خائو
الغابات داخا األمالك الغابية الػششية ،ج ر عجد  07صادرة في  11فيفخي .1987

 -14السخسػم رقع  143-87السؤرخ في  16جػان  1987الحي يحجد قػاعج ترشين الحطائخ الػششية
والسحسيات الصبيعية ويزبط كيفياتو ،ج ر عجد  25صادرة في  17جػان .1987
 -15السخسػم رقع  146-87السؤرخ في  30جػان  1987يتزسغ إنذا م اتب لحفظ الرحة البمجية،
ج ر عجد  27صادرة في  01جػيمية .1987

 -16السخسػم رقع  131-88السؤرخ في  04جػيمية  1988يشطع العالقات بيغ اإلدارة والسػاشغ ،ج ر
عجد  27الرادرة في  06جػيمية .1988

 -17السخسػم رقع  149-88السؤرخ في  26جػيمية  1988الستعمو بزبط التشطيع الحي يصبو عمى
السشذات السرشفة ويحجد قائستيا ،ج ر عجد  30صادرة في  27جػيمية  ،1988ممغى .

 -18السخسػم التشفيحي رقع  78-90السؤرخ في  27فيفخي  1990الستعمو بجراسات التأثيخ في البيئة ،ج
ر عجد  10الرادرة في  07مارس  ،1990السمغى بسػجب السادة  23مغ السخسػم التشفيحي . 145-07

 -19السخسػم التشفيحي رقع  175-91السؤرخ في  28ماي  ،1991يحجد القػاعج العامة لمتييئة والتعسيخ
والبشا  ،ج ر عجد  26الرادرة في  01جػان .1991

 -20السخسػم التشفيحي رقع  176-91السؤرخ في  28ماي  1991يحجد كيفيات تحزيخ شيادة التعسيخ
ورخرة التجدئة وشيادة التقديع ورخرة البشا وشيادة السصابقة ورخرة اليجم وتدميع ذلظ ،ج ر عجد

 26صادرة في 01جػان  ،1991ممغى ،وقج عجل قبا إلغائو بالسخاسيع التشفيحية اآلتية:

 السخست ت ت ت ت تتػم التشفيت ت ت ت ت تتحي رقت ت ت ت ت تتع  03-06الست ت ت ت ت تتؤرخ فت ت ت ت ت تتي  07جت ت ت ت ت تتانفي  ،2006ج ر ع ت ت ت ت ت تتجد 01
الرادرة بتاريخ  08جانفي . 2006
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 السخستت ت ت ت ت تتػم التشفيتت ت ت ت ت تتحي رقت ت ت ت ت ت تتع  307-09الستت ت ت ت ت تتؤرخ فت ت ت ت ت ت تتي  22س ت ت ت ت ت تتبتسبخ  ،2009ج ر عت ت ت ت ت ت تتجد
 55الرادرة في  27سبتسبخ . 2009

 -21السخسػم التشفيحي رقع  177-91السؤرخ في  28ماي  1991يحجد إج اخ ات إعجاد السخصط
التػجييي لمتييئة والتعسيخ والسرادقة عميو ومحتػى الػثائو الستعمقة بو ،ج ر عجد  26الرادرة في 01

جػان  ،1991معجل ومتسع بالسخاسيع التشفيحية التالية:

 السخس ت ت ت ت ت تتػم التشفي ت ت ت ت ت تتحي رق ت ت ت ت ت تتع  317-05الس ت ت ت ت ت تتؤرخ ف ت ت ت ت ت تتي  10س ت ت ت ت ت تتبتسبخ  ،2005ج ر ع ت ت ت ت ت تتجد
 62صادرة في  11سبتسبخ .2005

 السخست ت ت ت ت ت تتػم التشفيت ت ت ت ت ت تتحي رقت ت ت ت ت ت تتع  148-12الست ت ت ت ت ت تتؤرخ فت ت ت ت ت ت تتي  28مت ت ت ت ت ت تتارس  ،2012ج ر عت ت ت ت ت ت تتجد
 19صادرة في  01افخيا .2012

 -22السخسػم التشفيحي رقع  178-91السؤرخ في  28ماي  1991يحجد إج اخ ات إعجاد مخصصات شغا

األراضي والسرادقة عمييا ومحتػى الػثائو الستعمقة بيا ،ج ر عجد  26الرادرة في  01جػان ،1991

السعجل والستسع بالسخاسيع التشفيحية التالية:

 السخسػم التشفيحي رقع  318-05السؤرخ في  10سبتسبخ  ،2005ج ر عجد  62صادرة في 11
سبتسبخ .2005

 السخسػم التشفيحي رقع  166-12السؤرخ في  05افخيا  ،2012ج ر عجد  21صادرة في 11
افخيا .2012

 السخسػم التشفيحي رقع  189-18السؤرخ في  15جػيميية  ،2018ج ر عجد  43صادرة في 18
جػيمية .2018
 -23السخسػم التشفيحي رقع  354-92السؤرخ في  27سبتسبخ  1992الستزسغ انزسام الجدائخ التفاقية
فييشا لحساية شبقة األوزون السبخم في  22مارس  1985بفييشا ،ج ر عجد  69الرادرة في  27سبتسبخ
.1992

 -24السخسػم التشفيحي رقع  164-93السؤرخ في  10جػيمية  1993يحجد الشػعية السصمػبة لسياه
االستحسام ،ج ر عجد  46الرادرة في  14جػيمية .1993
 -25السخسػم التشفيحي رقع  165-93السؤرخ في  10جػيمية  1993يشطع إفخاز الجخان والغبار والغاز
والخوائح والجديسات الرمبة في الجػ ،ج ر عجد  46صادرة في  14جػيمية .1993
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 -26السخسػم التشفيحي رقع  333-95السؤرخ في  25اكتػبخ 1995الستزسغ إنذا محافطة والئية
لمغابات ويحجد تشطيسيا وعسميا ،ج ر عجد  64صادرة في  29أكتػبخ .1995
 -27السخسػم التشفيحي رقع  339-98السؤرخ في  03نػفسبخ  1998الحي يزبط التشطيع الحي يصبو
عمى السشذات السرشفة ويحجد قائستيا ،ج ر عجد  82الرادرة في  04نػفسبخ .1998

 -28السخستت تتػم التشفيت ت تتحي رقت ت تتع  101-01الستت تتؤرخ فت ت تتي  21افخيت ت تتا  2001الستز ت تتسغ إنذت ت تتا الجدائخيت ت تتة
لمسيت ت تتاه ،ج ر ع ت ت تتجد  24الرت ت تتادرة ف ت ت تتي  22افخيت ت تتا  ،2001السع ت ت تتجل والست ت تتتسع بالسخس ت ت تتػم التشفيت ت تتحي رق ت ت تتع
 221-07السؤرخ في  14جػيمية  ،2007ج ر عجد  46الرادرة قي  15جػيمية .2007

 -29السخسػم التشفيحي رقع  102-01السؤرخ في  21افخيا  2001الستزسغ إنذا الجيػان الػششي
لمتصييخ ،ج ر عجد  24الرادرة في  22افخيا .2001

 -30السخسػم التشفيحي رقع  175-02السؤرخ في  20ماي  2002يتزسغ إنذا الػكالة الػششية
لمشفايات وتشطيسيا وعسميا ،ج ر عجد  37صادرة في  26ماي .2002

 -31السخسػم التشفيحي رقع  02-06السؤرخ في  07جانفي  2006الحي يشطع القيع القرػى ومدتػيات
اإلنحار وأىجاف نػعية اليػا في الة تمػث جػي ،ج ر عجد  01صادرة في  08جانفي .2006

 -32السخسػم التشفيحي رقع  138-06مؤرخ في  15افخيا  2006يشطع انبعاث الغاز والجخان والبخار
والجديئات الدائمة أو الرمبة في الجػ وكحا الذخوط التي تتع فييا مخاقبتيا ،ج ر عجد  24صادرة في
16افخيا .2006

 -33السخسػم التشفيحي رقع  141-06السؤرخ في  19افخيا  2006الحي يزبط القيع القرػى لمسربات
الرشاعية الدائمة ،ج ر عجد  26الرادرة في  23افخيا .2006

 -34السخسػم التشفيحي رقع  198-06السؤرخ في  31ماي  2006الحي يزبط التشطيع السصبو عمى
السؤسدات السرشفة لحساية البيئة ،ج ر عجد  37صادرة في  04جػان .2006
 -35السخسػم التشفيحي رقع  239-06السؤرخ في  04جػيمية  2006الحي يحجد كيفيات تدييخ داب
التخريز الخاص رقع  302-123الحي عشػان الرشجوق الػششي لمتخاث الثقافي  ،ج ر عجد 45

الرادرة في  09جػيمية  ،2006السعجل والستسع بالسخسػم التشفيحي رقع  17-12السؤرخ في  09جانفي
 ،2012ج ر عجد  07صادرة في  14فيفخي .2012

 -36السخسػم التشفيحي رقع  117-07السؤرخ في  21افخيا  2007يحجد كيفيات اقتصاع وإعادة دفع
الخسع عمى األشخ السصاشية الججيجة السدتػردة و/أو السرشعة محميا ،ج ر عجد  26الرادرة في 22

افخيا .2007
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 -37السخسػم التشفيحي رقع  118-07السؤرخ في  21افخيا  2007يحجد كيفيات اقتصاع وإعادة دفع
الخسع عمى الديػت والذحػم وتحزيخات الذحػم السدتػردة والسرشعة محميا ،ج ر عجد  26الرادرة في

 22افخيا .2007

 -38السخسػم التشفيحي رقع  144-07السؤرخ في  19ماي  2007يحجد قائسة السشذات السرشفة ،ج ر
عجد  34الرادرة في  22ماي .2007

 -39السخسػم التشفيحي رقع  145-07السؤرخ في  19ماي  2007يحجد محال تصبيو ومحتػى وكيفيات
السرادقة عمى دراسة ومػجد التأثيخ عمى البيئة ،ج ر عجد  34صادرة في  22ماي  ،2007السعجل

والستسع بسػجب السخسػم التشفيحي رقع  255-18السؤرخ في  09أكتػبخ  ،2018ج ر عجد  62الرادرة

في  17أكتػبخ .2018

 -40السخسػم التشفيحي رقع  205-07السؤرخ في  30جػان  2007يحجد كيفيات وإج اخ ات إعجاد
السخصط البمجي لتدييخ الشفايات السشدلية وما شابييا ونذخه ومخاجعتو ،ج ر عجد  43صادرة في 01
جػيمية .2007

 -41السخسػم التشفيحي رقع  207-07السؤرخ في  30جػان 2007يشطع استغالل السػاد السدتشفحة لصبقة
األوزون ،ج ر عجد 43الرادرة في  01جػيمية .2007

 -42السخست ت تتػم التشفيت ت تتحي رقت ت تتع  299-07الست ت تتؤرخ فت ت تتي  27ست ت تتبتسبخ  2007السحت ت تتجد لكيفيت ت تتات تصبيت ت تتو

الخست ت تتع التكسيمت ت تتي عمت ت تتى التمت ت تتػث الجت ت تتػي ذي السرت ت تتجر الرت ت تتشاعي ،ج ر عت ت تتجد  63الرت ت تتادرة فت ت تتي 07

أكتػبخ .2007

 -43السخسػم التشفيحي رقع  300-07السؤرخ في  27سبتسبخ  2007يحجد كيفيات تصبيو الخسع
التكسيمي عمى السياه السدتعسمة ذات السرجر الرشاعي ،ج ر عجد  63صادرة في  07أكتػبخ .2007
 -44السخسػم التشفيحي رقع  87-09السؤرخ في  17فيفخي  2009يتعمو بالخسع عمى األكياس
البالستي ية السدتػردة و/أو السرشػعة محميا ،ج ر عجد  12صادرة في  22فيفخي .2009

 -45السخسػم التشفيحي رقع  101-09السؤرخ في  10مارس 2009الحي يحجد تشطيع وكيفيات مشح
الجائدة الػششية لمسجيشة الخز اخ  ،ج ر عجد  16صادرة في  15مارس .2009

 -46السخسػم التشفيحي رقع  336-09السؤرخ في  20أكتػبخ  2009الستعمو بالخسع عمى األنذصة
السمػثة أو الخصيخة عمى البيئة ،ج ر عجد  63صادرة في  04نػفسبخ .2009

 -47السخسػم التشفيحي رقع  76-11السؤرخ في  16فيفخي  ،2011يحجد شخوط وكيفيات وضع مخصط
تييئة السجيشة الججيجة وإعجاده واعتساده ،ج ر عجد  11صادرة في  20فيفخي .2011
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 -48السخسػم التشفيحي رقع  105-13السؤرخ في  17مارس  2013الستزسغ القانػن الشطام الجاخمي
الشسػذجي لمسجمذ الذعبي البمجي ،ج ر عجد  15الرادرة في  17مارس .2013
 -49السخسػم التشفيحي رقع  19-15مؤرخ في  25جانفي  2015يحجد كيفيات تحزيخ عقػد التعسيخ
وتدميسيا ،ج ر عجد  07صادرة في  12فيفخي .2015

 -50السخسػم التشفيحي رقع  190-16السؤرخ في  30جػان  2016الستعمو بتحجيج كيفيات االشالع
عمى مدتخخجات مجاوالت السجمذ الذعبية البمجي والق اخرات البمجية ،ج ر عجد  41صادرة في  12جػيمية

.2016

 -51السخسػم التشفيحي رقع  186-18السؤرخ في 10جػيمية  2018يحجد كيفيات تدييخ

داب

التخريز الخاص رقع  302-065الحي عشػانو  :الرشجوق الػششي لمبيئة والدا ا ،ج ر عجد 42

الرادرة في  15جػيمية .2018

 -ق ائمة المراجع
أوال -الكتب العامة والمتخصصة
 -10أبػ جسعة غذيخ ،اإلطار التشغيسي لمجسعيات في الجزائر ،البخنامج العخبي لشذصا

قػق اإلندان،

القاىخة ،مرخ.4110 ،
 -02أ سج السيجي ،الحساية القانهنية ودفهع البراءة الخاصة بيا مقارنة بين التذريعات العربية ،دار
الفكخ والقانػن لمشذخ والتػزيع ،القاىخة ،مرخ.2006 ،

 -10ا سج عبج الفتاح محسػد وإسالم إبخاىيع أبػ الدعػد ،أضهاء عمى التمهث البيئي بين الهاقع والتحدي
الشغرة السدتقبمية ،الس تبة السرخية لمشذخ والتػزيع ،مرخ.4116 ،
 -10ا سج عبج الكخيع سالمة ،قانهن حساية البيئة ،دار الشيزة العخبية لمصباعة والشذخ والتػزيع،
القاىخة ،مرخ ،ط .1999 ،01
 -10ا سج لكحا ،دور الجساعات السحمية في حساية البيئة ،دار ىػمة لمصباعة والشذخ والتػزيع،
الجدائخ. 4102 ،
 -06أ سج محسػد الجسا ،حساية البيئة البحرية من التمهث ،مشذأة السعارف ،اإلس شجرية ،د.س.ن.
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 -17أ سج شخف الجيغ ،إتجاىات الدياسة الزريبية وأثرىا عمى اإلستثسار ،سمدمة كتاب األىخام
اإلقترادي ،مصابع األىخام ،العجد  ،20القاىخة ،مرخ.1989 ،
 -08أ سج ممحة ،الرىانات البيئية في الجزائر ،مصبعة الشجاح ،الجدائخ.2000 ،
 -10إسساعيا نجع الجيغ زنكة ،القانهن اإلداري البيئي(دراسة تحميمية مقارنة) ،مشذػرات الحمبي
الحقػقية ،بيخوت ،لبشان ،ط .4104 ،0
 -01أشخف عخفات أبػ جارة ،مبدأ السمهث يدفع ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة ،مرخ. 2007 ،
 -11الديغ عدري ،ق اررات العسران الفردية وطرق الظعن فييا ،دار الفجخ لمشذخ والتػزيع ،مرخ ،ط
.2005 ،01
 -00باتخ دمحم عمي وردم ،العالم ليس لمبيع  :مخاطر العهلسة عمى التشسية السدتدامة ،دار األىمية
لمشذخ والتػزيع ،عسان  ،األردن ،ط .4113 ،10
 -00امج عبج السجيج دراز ،مبادئ السالية العامة ،الجار الجامعية ،اإلس شجرية  ،مرخ.2002 ،
-14

دام العخبي ،التخظيط اإلداري ،دار أسامة لمشذخ والتػزيع ،عسان ،األردن ،ط . 2010 ،01

 -15دغ مرصفى ديغ ،اإلدارة السحمية السقارنة ،ديػان السصبػعات الجامعية ،الجدائخ ،ط ،02
.1982
 -16ديغ عبج السجيج أ سج رشػان ،العالقات العامة واإلعالم من مشغهر عمم اإلجتساع ،الس تب
الجامعي الحجيث ،اإلس شجرية ،مرخ. 1993 ،
 -07ديغ عثسان دمحم عثسان ،دروس في اإلدارة العامة ،الجار الجامعية ،مرخ. 0667 ،
 -01خالج مرصفى قاسع ،إدارة البيئة والتشسية السدتدامة في عل العهلسة السعاصرة ،الجار الجامعية،
مرخ. 4116 ،
 -19داوود الباز ،حساية الدكيشة العامة ،معالجة لسذكمة العرر في فرندا ومرر (الزهضاء)،

دراسة تأصيمية مقارنة في القانهن اإلداري البيئي والذريعة اإلسالمية ،دار الفكخ الجامعي ،اإلس شجرية،

مرخ.
 -01ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،األساس الدستهري لحساية البيئة من التمهث :دراسة تحميمية في إطار السفيهم
القانهني لمبيئة و التمهث ،دار الفكخ الجامعي ،اإلس شجرية ،مرخ.4117 ،
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 -21راتب الدعػد ،اإلندان والبيئة ،دار الحامج لمشذخ والتػزيع ،األردن.2007 ،
 -00رشيج الحسج ،دمحم سعيج صباريشي ،البيئة ومذكالتيا ،سمدمة عالع السعخفة ،السجمذ الػششي لمثقافة
والفشػن واآلداب ،الكػيت ،العجد  ،44أكتػبخ .0666

 -00رياض صالح أبػ العصا ،حساية البيئة في إطار القانهن الدولي ،دار الجامعة الججيجة،
اإلس شجرية ،مرخ. 4116 ،
 -00زيغ الجيغ عبج السقرػد ،البيئة واإلندان :عالقات ومذ الت ،دار البحػث العمسية ،الكػيت،
.0610
 -25زيغ الجيغ عبج السقرػد غشيسي" ،التخصيط البيئي مفاىيسو ومجاالتو" ،سمدمة نذخات ثقافية تعشى
بقزايا البيئة ،جسعية ساية البيئة ،الكػيت ،افخيا .2018
 -00سحخ مرصفى افظ ،الحساية القانهنية لبيئة السياه العذبة في مرر ،القاىخة ،الجار العخبية لمشذخ
والتػزيع.0662 ،
 -07سعيج بغ عيدى ،الجباية ،الجسارك ،أمال ك الدولة ،شبو الجباية ،الهعاء والتعريفة ،دار ىػمة
لمصباعة والشذخ والتػزيع ،الجدائخ.2003 ،

 -28سعيج دمحم السرخي ،التشغيم واإلدارة :مدخل معاصر لعسميات التخظيط والتشغيم والقيادة والرقابة،
الجار الجامعية لمصباعة والشذخ والتػزيع ،القاىخة ،مرخ.1999 ،
 -29سميسان دمحم الصساوي ،الهجيز في القانهن اإلداري :دراسة مقارنة ،دار الفكخ العخبي ،مرخ،
. 1995
 -30شيسا فارس دمحم الجبخ  ،الهسائل الزريبية لحساية البيئة  ،دراسة قانػنية مقارنة  ،دار الحامج
لمشذخ والتػزيع ،عسان  ،األردن. 2015 ،
 -00صافية اقمػلي أولج رابح  ،قانهن العسران الجزائري(أىداف حزرية ووسائل قانهنية) ،دار ىػمة، ،
الجدائخ ،ط .2015 ،02
 -00صالح دمحم بجر الجيغ ،اإل لتزام الدولي بحساية البيئة ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة ،مرخ.4117 ،
 -33شعيسة الجخف ،القانهن اإلداري والسبادئ العامة في تشغيم نذاط اإلدارة ،دار الشيزة العخبية،
د.ب.ن.1978 ،
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 -34عادل الدعيج أبػ الخيخ ،الزبط اإلداري وحدوده ،مصابع الييئة السرخية العامة لمكتاب ،القاىخة،
مرخ.1995 ،
 -35ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ،البهليس اإلداري ،دار الفكخ الجامعي ،اإلس شجرية ،مرخ ،ط ،01
.2008
 -36عادل ماىخ األلفي ،الحساية الجشائية لمبيئة ،دار الجامعة الججيجة ،اإلس شجرية ،مرخ.2009 ،
 -07عارف صالح مخمن ،اإلدارة البيئية :الحساية اإلدارية لمبيئة ،دار اليازوري العمسية لمشذخ والتػزيع،
عسان ،األردن ،ط .4116 ،10وال 4116
 -38عبج الباسط وفا ،نحه تظهير شامل لشغام الزريبة عمى أرباح شركات األمهال في مرخ ،دار
الشيزة العخبية ،القاىخة ،مرخ ،2002 ،ص .22
 -39عبج الح يع دمحم عثسان ،أضرار التمهث البحري بين الهقاية والتعهيض ،دار الثقافة الجامعية،
القاىخة ،مرخ.1992 ،
 -01عبج الخزاق مقخي ،مذكالت التشسية والبيئة والعالقات الدولية ،دار الخمجونية  ،الجدائخ ،ط ،10
.4111

 -41عبج الخؤوف ىاشع بديػني ،نغرية الزبط اإلداري في الشغم الهضعية السعاصرة والذريعة
اإلسالمية ،دار الفكخ الجامعي ،اإلس شجرية ،مرخ.2007 ،
 -00عبج الغشي أبػ الفتػح ،أسس وإجراءات دراسة جدوى السذروعات ،اإلس شجرية ،مرخ.0666 ،
 -43عرام الحشاوي ،قزايا البيئة والتشسية في مرر(األوضاع الراىشة وسيشاريهىات مدتقبمية حتى
عام  ،)2020دار الذخوق ،القاىخة ،مرخ ،ط.2001 ،01

 -44عال الجيغ عذي ،مدخل القانهن اإلداري ،دار اليجى ،الجدائخ.2012 ،
 -45عمي سعيجان ،حساية البيئة من التمهث بالسهاد اإلشعاعية والكيساوية في القانهن الجزائري  ،دار
الخمجونية لمشذخ والتػزيع ،الجدائخ ،ط .2008 ،01
 -46عسار بػضياف ،شرح قانهن الهالية ،جدػر لمشذخ والتػزيع ،الجدائخ ،ط .2012 ،01
 -47عسار عػابجي ،القانهن اإلداري ،ديػان السصبػعات الجامعية ،الجدائخ.1990 ،
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 -48ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ،نغرية الق اررات اإلدارية بين عمم اإلدارة والقانهن اإلداري ،دار ھومة ،الجدائخ،
 ،2005ص .170
 -00عيج دمحم مشا ى السشػخ العازمي ،الحساية اإلدارية لمبيئة(دراسة مقارنة) ،دار الشيزة العخبية،
القاىخة  ،مرخ. 4116،
 -01فتحي دردار ،البيئة في مهاجية التمهث ،دار األما ،تيدي وزو ،الجدائخ.4114 ،
 -51فتحي عبج العديد عقبي ،دورة الدسهم السمهثات البيئية في مكهنات الشغام البيئي ،دار البحػث
العمسية ،مرخ.2000 ،
 -52فخاس ا سج الخخجي ،اإلدارة البيئية ،دار كشػز السعخفة العمسية لمشذخ والتػزيع ،عسان ،األردن ،ط
.2008 ،01
 -53فؤاد العصار ،القانهن اإلداري ،دار الشيزة العخبية ،مرخ ،ط  ،03د.ت.ن.
 -54فؤاد عبج المصين الدخشاوي ،البيئة والبعد اإلسالمي ،دار السديخة لمشذخ والتػزيع والصباعة ،عسان،
األردن ،ط .1990 ،01
 -55كاما دمحم السغخبي ،اإلدارة والبيئة والدياسة العامة ،دار الثقافة لمشذخ والتػزيع ،عسان ،األردن،
.2001
 -56ماججة أبػ زنط ،عثسان دمحم غشيع ،التشسية السدتديسة فمدفتيا وأساليب تخظيظيا وأدوات قياسيا،
دار الرفا لمشذخ والتػزيع ،عسان ،األردن ،ط .2010 ،01
 -07ماجج راغب الحمػ ،قانهن حساية البيئة في ضهء الذريعة ،دار السصبػعات الجامعية ،اإلس شجرية،
مرخ.
 -58دمحم الرغيخ بعمي ،القانهن اإلداري :التشغيم اإلداري/الشذاط اإلداري ،دار العمػم لمشذخ والتػزيع،
عشابة ،الجدائخ. 2004 ،
 -59دمحم جسال الحنيبات ،الهجيز في القانهن اإلداري ،الجار العمسية الجولية ،عسان ،األردن ،ط،1
.2003
 -01دمحم

دشيغ ،الهجيز في نغرية الحق بهجو عام ،السؤسدة الػششية لمكتاب ،د.ب.ن ،ط،10

.0612
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 -00دمحم خالج جسال رستع ،التشغيم القانهني لمبيئة في العالم ،مشذػرات الحمبي الحقػقية ،بيخوت ،لبشان،
ط.4117 ،0
 -00دمحم سعج فػدة ،الشغريات العامة لمعقهبات اإلدارية ،دار الجامعة الججيجة ،مرخ.4101 ،
 -00دمحم صالح الذيخ ،اآلثار االقترادية والسالية لتمهث البيئة ووسائل الحساية مشيا ،م تبة ومصبعة
اإلشعاع الفشية  ،د.ب.ن  ،ط .4114 ،10
 -00دمحم صافي يػسن ،مبدأ االحتياط لهقهع األضرار البيئية :دراسة في إطار القانهن الدولي لمبيئة،
دار الشيزة العخبية  ،مرخ.4116 ،
 -65دمحم عباس محخزي ،اقتراديات الجباية والزرائب ،دار ىػمة ،بػزريعة ،الجدائخ.2004 ،
 -00دمحم عبج القادر الفقي ،البيئة  :مذاكميا وقزاياىا وحسايتيا من التمهث ،الييئة العامة السرخية
لمكتاب  ،القاىخة. 0666 ،
 -67دمحم عبيج الحدشاوي القحصاني ،الزبط اإلداري سمظاتو وحدوده في دولة اإلمارات الستحدة-دراسة
مقارنة مع مرر -دار الشيزة العخبية ،القاىخة ،مزخ.2003 ،
 -68دمحم دمحم عبجه إمام ،القانهن اإلداري وحساية الرحة العامة ،دار الفكخ الجامعي ،ط،1اإلس شجرية،
مرخ. 2007 ،
 -69محسػد شسحاط ،السدخل لعمم اإلدارة العامة ،دار اليجى ،الجدائخ. 2010 ،
 -70مججي مج ت الشيخي ،مدؤولية الدولة عن أضرار التمهث البيئي ،السشرػرة ،مرخ.2002 ،
 -70معسخ رتيب دمحم عبج الحافظ ،القانهن الدولي لمبيئة وعاىرة التمهث ،دار الكتب القانػنية ،مرخ،
.4111
 -70مشى قاسع ،التمهث البيئي والتشسية االقترادية ،الجار السرخية المبشانية ،مرخ ،ط .4111 ،2
 -70ىػشيار معخوف ،تحميل االقتراد الكمي ،دار صفا لمشذخ والتػزيع ،عسان ،األردن ،ط ،10
.4112

ثانيا -الرسائل الجامعية
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 -01أعسخ جمصي ،األىداف الحديثة لمزبط اإلداري ،أشخو ة دكتػراه  ،كمية الحقػق والعمػم الدياسية،
جامعة أبي ب خ بمقايج ،تمسدان ،الجدائخ.2016-2015 ،
 -02بػعالم بػزيجي ،اآلليات القانهنية لمهقاية من تمهث البيئة-دراسة مقارنة ،-أشخو ة دكتػراه  ،كمية
الحقػق و العمػم الدياسية ،جامعة ابػ ب خ بمقايج تمسدان.4101-4106 ،

 -03جسال الجيغ أبػ ب خ دمحم امج ،دور الدياسة الزريبية في التهزيع القظاعي لالستثسارات في
مرر  ،أشخو ة دكتػراه  ،كمية الحقػق  ،جامعة القاىخة .4116-4111 ،

 -04سيجة دغ ،التخظيط البيئي كآلية لمتشسية السدتدامة في التذريع الجزائري ،أشخو ة دكتػراه ،
كمية الحقػق ،جامعة البميجة ،الجدائخ.2009 ،

 -05زيج السال صافية ،حساية البيئة في إطار التشسية السدتدامة عمى ضهء أحكام القانهن الدولي،
أشخو ة دكتػراه  ،كمية الحقػق والعمػم الدياسية ،جامعة مػلػد معسخي ،تيدي وزو ،الجدائخ.2013 ،

 -10عبج الخ سان بػفمجة ،السدؤولية السدنية عن األضرار البيئية ودور التامين ،أشخو ة دكتػراه ،
كمية الحقػق والعمػم الدياسية ،قدع الحقػق ،جامعة أبػ ب خ بمقايج ،تمسدان.4107-4102 ،

 -07عبج الخ سان عداوي ،الرخص اإلدارية في التذريع الجزائري ،أشخو ة دكتػراه  ،كمية الحقػق،
جامعة الجدائخ.2006-2005 ،
 -11عبج الغشي دػنة ،الحساية القانهنية لمبيئة في إطار التشسية السدتدامة ،أشخو ة دكتػراه  ،كمية
الحقػق والعمػم الدياسية ،جامعة دمحم خيزخ ،بد خة . 4103-4104،

 -09عبج السشعع بغ ا سج ،الهسائل القانهنية اإلدارية لحساية البيئة في الجزائر ،أشخو ة دكتػراه  ،كمية
الحقػق بغ ع شػن ،جامعة الجدائخ.2009 -2008 ،

 -01كخيع بخكات ،مداىسة السجتسع السدني في حساية البيئة ،أشخو ة دكتػ اره ،كمية الحقػق والعمػم

الدياسية ،قدع الحقػق ،جامعة مػلػد معسخي ،تيدي وزو ،الجدائخ. 4102-4103 ،

 -11دمحم ر سػني ،تشغيم مسارسة حرية التجسع في القانهن الجزائري "الجسعيات واألحزاب أنسهذجين"،

أشخو ة دكتػراه  ،كمية الحقػق والعمػم الدياسية ،جامعة أبي ب خ بمقايج تمسدان ،الجدائخ-2014 ،
.2015
 -00يحيى وناس ،اآلليات القانهنية لحساية البيئة في الجزائر ،أشخو ة دكتػراه  ،جامعة أبػ ب خ بمقايج،
تمسدان ،الجدائخ ،جػيمية .4116
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ثالثا -المق االت العلمية
 -01أبػ ب خ بػسالع ،عسخ زغػدي" ،دور القزاء في تظبيق الجزاءات اإلدارية لحساية البيئة" ،مجمة
العمػم القانػنية والدياسية ،العجد  ،17جانفي .2018
 -02ا سج بمسخابط" ،تحدين كفاءة استخدام الظاقة الشغيفة ألجل التشسية السدتدامة والسحافغة عمى
البيئة" ،مجمة العمػم االجتساعية واإلندانية ،العجد .2007 ،16
 -03الديغ عدري" ،إجراءات إصدار ق اررات البشاء واليدم في التذريع الجزائري" ،مجمة السفكخ ،كمية
الحقػق والعمػم الدياسية ،جامعة دمحم خيزخ بد خة ،العجد  ،03د.س.ن.

 -04الجػدي صاشػري" ،التشسية السدتدامة في الجزائر( الهاقع والتحديات)" ،مجمة البا ث ،كمية العمػم
االقترادية والتجارية وعمػم التدييخ ،جامعة دمحم البذيخ اإلبخاىيسي ،بخج بػعخيخيج ،الجدائخ ،العجد ،16
.2016
 -05الذخيف باديذ" ،الجزاءات غير الجشائية السقررة لسكافحة جرائم تمهيث البيئة" ،مجمة العمػم
القانػنية واالجتساعية ،جامعة زيان عاشػر الجمفة ،العجد  ،09د.س.ن.
 -06آتسال عبدي" ،التخظيط البيئي كآلية قانهنية مدتحدثة لحساية البيئة وتحقيق التشسية السدتدامة"،
مجمة الشبخاس لمجراسات القانػنية ،السجمج  ،04عجد  ،01مارس .2019
 -07أماني الديج كخدمان ،رشيجة الذفيع باب خ" ،جريسة تمهيث البيئة" ،مجمة العجل ،العجد  ،20الدشة
التاسعة ،د ت.ن.
 -08أميشة ريحاني" ،التخظيط البيئي السحمي في التذريع الجزائري" ،مجمة السفكخ ،كمية الحقػق والعمػم
الدياسية ،جامعة دمحم خيزخ بد خة ،العجد .2016 ،13
 -10جياللي بغ اج ،فتيحة مغخاوة" ،التشسية السدتدامة بين الظرح الشغري والهاقع العسمي ( دراسة
اإلستراتيجية العربية السقترحة لمتشسية السدتدامة لسا بعد عام  ،")2015مجمة اإلدارة والتشسية لمبحػث

والجراسات ،كمية العمػم اإلقترادية والعمػم التجارية وعمػم التدييخ ،جامعة خسيذ مميانة ،الجدائخ ،العجد
 ،11جػان .4106
 -10خجيجة بػشبا" ،دور التذريعات الجباصية في حساية البيئة" ،مجمة جيا قػق اإلندان  ،كمية
الحقػق والعمػم الدياسية جامعة ديبة بغ بػعمي الذمن ،العجد  ،25ديدسبخ .2017
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 -11خشير سشػسي" ،األبعاد اإلستراتيجية الدارة حساية البيئة الدولية واإلقميسية" ،مجمة الحقػق والعمػم
اإلندانية ،السخكد الجامعي عاشػر زيان ،الجمفة ،العجد. 2008 ،01
 -12دنيا زاد ثابت" ،دور الجسعيات في حساية البيئة" ،مجمة الشبخاس لمجراسات القانػنية ،كمية الحقػق
والعمػم الدياسية ،جامعة العخبي التبدي ،تبدة ،السجمج األول ،العجد األول ،سبتسبخ .2016
 -13رشيج سالسي،ىاجخ عدي" ،الجباية البيئية عشرر مفتاحي لحساية البيئة في الجزائر" ،مجمة عمػم
االقتراد والتدييخ والتجارة ،العجد .2016 ،33
 -14رمدي ػ ػ" ،رخرة البشاء و إجراءات اليدم في التذريع الجزائري" ،مجمة السفكخ ،كمية الحقػق
والعمػم الدياسية ،جامعة دمحم خيزخ ،بد خة ،العجد .2014 ،04
 -00صميحة بػذريع ،عائذة بػثمجة" ،الشغام الجبائي وأثره في الحد من التمهث –دراسة حالة الجزائر –
" ،مجمة البحػث الجراسات التجارية ،جامعة ديبة بغ بػعمي ،الذمن ،العجد  ،03مارس . 2018
 -00شو شيار" ،دراسة التأثير في البيئة –نغرة في القانهن الجزائري ،"-مجمة السجرسة الػششية لإلدارة،
الجدائخ. 1991،
 -07عايجة مرصفى" ،تكريس مبدأ التشسية السدتدامة في الحساية القانهنية لمبيئة في الجزائر" ،دفاتخ

الدياسة والقانػن ،عجد  ،18جانفي .2018

 -18عبج الحفيظ شاشػر" ،الحساية الجشائية لمثروة الغابية" ،ػليات مخبخ الجراسات والبحػث ػل
السغخب والستػسط ،جامعة مشتػري قدشصيشة ،السجمج .2005 ،06

 -00عبج الدالم ساكخ" ،أثر عقد تحدين األداء عمى تظبيق القانهن الجشائي البيئي (العقد مع
اسسيدال فرتيال عشابة ،ومع اسبات عشابة نسهذجا)" ،مجمة العمػم اإلندانية ،جامعة دمحم خيزخ بد خة،
العجد  ،40جػان .2015
 -20عبج الغشي

دػنة" ،الشغام الجبائي بين التحفيز والردع" ،مجمة السفكخ ،كمية الحقػق والعمػم

الدياسية ،جامعة دمحم خيزخ ،بد خة ،الجدائخ ،العجد  ،13فيفخي .2016

 -21عبج هللا لفايجة ،ميجي شباركة" ،دراسات تقييم األثر البيئي كأداة لحساية البيئة في إطار التشسية
السدتدامة –دراسة حالة الجزائر –"  ،مجمة البذائخ االقترادية ،جامعة قدشصيشة ،الجدائخ ،السجمج الخابع،

العجد  ،03فيفخي . 2019
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 -22عبج السشعع بغ أ سج ،العيج بغ بػلخباح" ،التخظيط البيئي القظاعي في الجزائر" ،مجمة الحقػق
والعمػم اإلندانية ،الجدائخ ،السجمج التاسع ،العجد  ،04ديدسبخ .2016
 -23عثسان دمحم غشيع ،ماججة أبػ زنط" ،إشكالية التشسية السدتدامة في عل الثقافة اإلقترادية
الدائدة" ،مجمة دراسات العمػم اإلدارية ،عسادة البحث العمسي ،الجامعة األردنية  ،السجمج الخامذ
والثالثػن ،العجد  ،01جانفي  ،2008ص .177

 -24ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت" ،التشسية السدتدامة :دراسة نغرية في السفيهم
والسحتهى" ،مجمة السشارة ،مجمج  ،12عجد 2006 ،1

 -25ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تت" ،التشسية السدتدامة من مشغهر الثقافة العربية
اإلسالمية" ،مجمة دراسات العمػم اإلدارية ،عسادة البحث العمسي ،الجامعة األردنية ،السجمج الدادس
والثالثػن  ،العجد  ،1جانفي .2009

 -26عرام خػري ،عبيخ ناعدة" ،الشغام الزريبي وأثره في الحد من التمهث البيئي" ،مجمة جامعة
تذخيغ لمجراسات و لبحػث ،السجمج  ،29العجد .2007 ،1
 -27عال نافع كصافة ،دور الجزاءات اإلدارية في حساية البيئة(دراسة مقارنة) ،مجمة الكػفة لمعمػم
القانػنية والدياسية ،العجد .2013 ،15
 -01فارس مدجور" ،أىسية تدخل الحكهمات في حساية البيئة من خالل الجباية البيئية" ،مجمة البا ث،
جامعة البميجة ،الجدائخ ،السجمج الدابع ،العجد .2010-2009 ،07
 -29كخيع بخكات" ،حق الحرهل عمى السعمهمة البيئية وسيمة اساسية لسداىسة الفرد في حساية
البيئة" ،السجمة األكاديسية لمبحث القانػني ،جامعة عبج الخ سان ميخة ،بجاية ،عجد .2011 ،01
 -30كخيع زرمان" ،التشسية السدتدامة في الجزائر من خالل برنامج اإلنعاش االقترادي -2001
 ،"2009مجمة أبحاث اقترادية وإدارية ،كمية العمػم االقترادية والتجارية وعمػم التدييخ ،جامعة دمحم
خيزخ بد خة ،العجد  ،07جػان .2010
 -31كسال رزيو" ،دور الدولة في حساية البيئة" ،مجمة الباحث ،جامعة قاصجي مخباح -ورقمة ،العجد
.2007 ،05
 -00كسال معيفي" ،الحق في اإلعالم واالطالع البيئي في التذريع الجزائري" ،مجمة العمػم االجتساعية
واإلندانية ،جامعة العخبي التبدي ،تبدة  ،العجد  ،13جػان .2020
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 -33مبارك بغ الصيبي" ،الحق في اإلعالم البيئي في التذريع الجزائري" ،مجمة قػق اإلندان والحخيات
العامة ،جامعة مدتغانع ،السجمج  ،04العجد  ،07جػان .2019
 -34دمحم اسميساني ،عمي بايديج" ،أىسية اإلدارة السحمية في تحقيق التشسية السحمية السدتدامة" ،مجمة
االقتراد والتشسية ،مخبخ التشسية السحمية السدتجامة ،جامعة السجية ،العجد  ،03جػان . 2015
 -35دمحم الرغيخ بعمي" ،تدميم رخرة البشاء في القانهن الجزائري" ،مجمة العمػم االجتساعية
واإلندانية ،السخكد الجامعي الذيخ العخبي التبدي ،تبدة ،العجد  ،01مارس .2007
 -00دمحم خميا الخفاعي" ،اإلعالم البيئي-الذؤون البيئية في الرحافة الدهرية-دراسة تحميمية لرحف

(البعث ،الثهرة ،تذرين)خالل الشرف األول من عام  ،"2008مجمة جامعة دمذو ،السجمج  ،46العجد

.2011 ،3
 -37دمحم شالبي" ،أثر الحهافز الزريبية وسبل تفعيميا في جذب االستثسار األجشبي السباشر في

الجزائر" ،مجمة اقتراديات شسال إفخيقيا ،جامعة ديبة بغ بػعمي-الذمن ،السجمج الخامذ ،العجد ،6
.2007
 -01دمحم مدوالي" ،نغرية العقد و الشغام القانهني البيئي" ،السجمة األكاديسية لمبحث القانػني ،كمية
الحقػق والعمػم الدياسية ،جامعة بذار ،الجدائخ ،السجمج  ،15العجد .2017 ،01

 -00مخيع صيج ،نػر الجيغ محخز" ،فعالية تظبيق الرسهم والزرائب البيئية في تحقيق أىداف التشسية

السدتدامة في الجزائر" ،مجمة الػا ات لمبحػث والجراسات ،جامعة غخداية ،السجمج التاسع ،العجد ،2

. 2016
 -40مخيع صيج ،نػر الجيغ محخز" ،التخظيط البيئي كآلية وقائية لحساية البيئة في الجزائر" ،مجمة
العمػم اإلندانية ،جامعة دمحم خيزخ -بد خة ،السجمج الدابع عذخ ،العجد  ،،01جػان .2017

 -41مرصفى كخاجي" ،كيفية تظبيق التذريع الستعمق بتديير السحيط وحساية البيئة" ،مجمة إدارة،
السجرسة الػششية لإلدارة ،مجمج  ،06عجد .1996 ،01
 -42مػنة مقالتي" ،إشكالية التدىهر البيئي (محاولة لمفيم والسعالجة القانهنية)" ،مجمة البا ث
لمجراسات األكاديسية ،كمية الحقػق والعمػم الدياسية ،باتشة ،العجد  ،12جانفي .2018

 -00ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ،سميع سيجاني" ،الزبط اإلداري البيئي في الجزائر" ،مجمة الجراسات القانػنية
والدياسية ،جامعة عسار ثميجي -األغػاط ،السجمج  ، 05العجد  ،02جػان .2019
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 -44مػنية بغ بػعبج هللا ،وردة بغ بػعبج هللا" ،تقييم اآلليات القانهنية لحساية البيئة في التذريع
الجزائري" ،" ،مجمة شخيو العمػم التخبػية واالجتساعية ،أعسال السؤتسخ العمسي الجولي الثاني لمعمػم
االجتساعية والتخبػية ،تخكيا السجمج الدادس ،العجد  ،12افخيا .4106
 -45نادية مغشي ش ػر" ،حدابات التخريص الخاص في الشغام السهازاناتي الجزائري :تذخيص ،
تحديات وآفاق" ،مجمة دراسات اقترادية ،جامعة الجدائخ  ،03السجمج  ،05العجد  ،01جػان . 2018
 -00ناصخ مخاد" ،التشسية السدتدامة وتحدياتيا في الجزائر" ،مجمة بحػث اقترادية عخبية ،مخكد
دراسات الػ جة العخبية  ،عجد  ،46ربيع .4116
 -47نػاف كشعان" ،دور الزبط اإلداري في حساية البيئة (دراسة تظبيقية في دولة اإلمارات العربية

الستحدة" ،مجمة جامعة الذارقة لمعمػم الذخعية واإلندانية ،جامعة الذارقة ،السجمج الثالث ،العجد ،01
.2006

 -48ىجى عسارة" ،البيئة والتشسية السدتدامة (تجربة الجزائر)" ،مجمة البحػث والجراسات القانػنية
والدياسية ،جامعة البميجة  ،2عجد  ،12جػان .2017
 -49ىذام سفيان صمػاتذي ،يػسن بػدلة" ،الجباية البيئية كآلية لسكافحة التمهث البيئي في الجزائر"،
مجمة دراسات جبائية ،مخبخ تحجيات الشطام الزخيبي الجدائخي في ضا التحػالت االقترادية ،جامعة

البميجة ،2لػنيدي عمي ،كمية العمػم االقترادية والعمػم التجارية وعمػم التدييخ ،السجمج الدابع ،العجد
 ،01جػان . 2018

 -01يحيى وناس" ،حق جسعيات حساية البيئة في اإلعالم واالطالع في السهاد البيئية" ،مجمة الحقيقة ،
جامعة ادرار ،ع  ،04مارس .2004
 -51يمذ شاوش بذيخ" ،حساية البيئة عن طريق الجباية و الرسهم البيئية" ،مجمة العمػم القانػنية
واإلدارية ،جامعة أبػ ب خ بمقايج -تمسدان ،العجد  ،01ديدسبخ.2003

رابعا -المداخالت والندوات والمنشورات
 -01ا سج شير ،فيظ بػضياف" ،التشسية السدتدامة والسحافغة عمى البيئة أساس االستثسار في
الظاقات الستجددة" ،السمتقى الجولي العمسي الخامذ

ػل استخاتيجيات الصاقات الستججدة ودورىا في

تحقيو التشسية السدتجامة (دراسة تجارب بعس الجول) ،كمية العمػم االقترادية والعمػم التجارية وعمػم
التدييخ ،جامعة البميجة 24-23 ،افخيا . 2018
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 -02رمزان دمحم بصيخ" ،الزبط اإلداري وحساية البيئة "( ،نجوة ػل دور التذخيعات والقػانيغ في
ساية البيئة العخبية) ،جامعة الجول العخبية ،الذارقة ،اإلمارات العخبية الستحجة 11_07 ،ماي .2005
 -03زيج السال صافية" ،دور البمدية في حساية البيئة وترقية التشسية السدتدامة" ،السمتقى الػششي ػل

دور الجساعات السحمية في ساية البيئة في ضا قانػني البمجية والػالية الججيجيغ ،كمية الحقػق والعمػم

الدياسية ،جامعة  08ماي  1945قالسة 04/03 ،ديدسبخ .2012
 -04عبج العديد بغ صقخ الغامجي" ،تشسية السهارد البذرية ومتظمبات التشسية السدتدامة لألمن
العربي" ،السمتقى العخبي الثالث لمتخبية والتعميع ،بيخوت ،لبشان ،أفخيا .2006
 -05عبج العديد نػيخي ،سامية نػيخي" ،الزبط اإلداري آلية لحساية البيئة في القانهن الجزائري" ،ممتقى
ػل الشطام القانػني لحساية البيئة في ضا القانػن الجولي والتذخيع الجدائخي ،جامعة  08ماي 1945

قالسة ،الجدائخ ،يػمي  10/9ديدسبخ . 2013

 -06دمحم الديج جسيا" ،الدليل السرجعي لمذباب العربي في مجال الحفاظ عمى البيئة" ،مشذػرات بخنامج
األمع الستحجة لمبيئة وجامعة الجول العخبية ،القاىخة ،مرخ ،سبتسبخ .2006
 -07دمحم لسػسخ "،دور الجساعات السحمية في حساية البيئة" ،السمتقى الجولي الخامذ ػل "دور وم انة

الجساعات السحمية في الجول السغاربية" ،مخبخ أثخ االجتياد القزائي عمى خكة التذخيع ،كمية الحقػق
والعمػم الدياسية ،جامعة دمحم خيزخ ،بد خة ،الجدائخ ،السشعقج يػمي  04-03ماي .2009

 -08نريخة سالع" ،الفكر البيئي بسذاريع التشسية السحمية بالجشهب الجزائري (دراسة ميدانية بهالية
بدكرة)" ،ممتقى آليات ساية البيئة ،الجدائخ العاصسة 30 ،ديدسبخ .2017
 -09نػرة مػسى" ،حساية البيئة في إطار القانهن  07-12والقهانين الخاصة" ،السمتقى الػششي ػل

دور الجساعات السحمية في ساية البيئة في ضا قانػني البمجية والػالية الججيجيغ ،كمية الحقػق والعمػم

الدياسية ،جامعة  08ماي  1945قالسة 04/03 ،ديدسبخ .2012

-10يػسن بغ ناصخ" ،دور الجساعات السحمية في حساية البيئة والتشسية السدتدامة" ،السمتقى الػششي

ػل دور الجساعات السحمية في ساية البيئة في ضا قانػني البمجية والػالية الججيجيغ ،كمية الحقػق

والعمػم الدياسية ،جامعة  08ماي  1945قالسة 04/03 ،ديدسبخ .2012

خامسا -المواقع االلكترونية
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 -01إعالن استػكيػلع ،متػفخ عمى السػقع:
https://legal.un.org/avl/pdf/ha/dunche/dunche_a.pdf
 -02اإلتفاقية األوروبية لحقػق اإلندان ،جامعة مشيدػتا ،م تبة قػق اإلندان جامعة مشيدػتا ،م تبة
قػق اإلندان ،متػفخ عمى السػقعhttp://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html :

 -03اإلعالن العالسي لحقػق اإلندان ،مػقع األمع الستحجة ،متػفخ عمى السػقع:
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
 -04العيج الجولي الخاص بالحقػق السجنية والدياسية ،جامعة مشيدػتا ،م تبة قػق اإلندان ،متػفخ
عمى السػقعhttp://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html:
 -05السيثاق اإلفخيقي لحقػق اإلندان الذعػب ،جامعة مشيدػتا ،م تبة قػق اإلندان ،متػفخ عمى
السػقع:
http://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html
 -06أىجاف التشسية السدتجامة /األثخ األكاديسي ،متػفخ عمى السػقع:
https://academicimpact.un.org/ar/content/
 -07بخنامج األمع الستحجة لمتشسية والبيئة  ،متػفخ عمى السػقع:
https://www.unenvironment.org/ar/nbdht-n-alamm-almthdt-llbyyt
 -08جخيجة السدا ليػم  27جػيمية  ،2008غمو مرشع "اسسشت أميانت "بسفتاح (البميجة) ،متػفخ عمى
السػقعhttps://www.djazairess.com/elmassa/9849 :
 -09مرصفى كخدالػاد" ،التأسيس لمعقد البيئي كأداة لتحقيق التشسية السدتدامة" ،مجمة آفاق البيئة
والتشسية ،مجمة الكتخونية ترجر عغ مخكد العسا التشسػي /معا ،سبتسبخ  ،2015العجد  ،77متػفخ عمى
السػقعhttp://www.maan-ctr.org/magazine/article/815/ :

سادسا -المق االت الصحفية
 -01جخيجة الدالم ،مذروع قانهن السالية  ،2019بتاريخ  16نػفسبخ .2018

* باللغ ة الفرنسي ة *
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- Thèses et Mémoires :
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Thèse de Doctorat d’Etat de sciences Economiques ,Université des Sciences
Sociales ,Grenoble, France , 1982.

- Articles :
01- Abdelkader Kacher, "Des crimes de lʼhumanité contre la vie", Revue des
sciences juridiques et administratives, Faculté de droit, Université de Tlemcen,
N º 01, 2003.
02- Ahmed Reddaf , " lʼapproche fiscale des problèmes de lʼenvironnement
", Revu IDARA ,vol. 10, Nº1 ,2000.
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الملخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص

الملخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص
تعتبخ الجساعات اإلقميسية إمتجادا لإلدارة السخكدية في جسيع السجاالت ،ويعتبخ السجال البيئي
من أىم السجاالت التي تستمك بذأنو الجساعات اإلقميسية إختراصات محمية ،إذ تعتبخ السذاكل
البيئية من اكبخ األخظار تيجيجا لمبذخية جسعاء ،حيث لم تعج قزية البيئة قزية داخمية أو محمية
تعاني مشيا بعض الجول وتحاول إيجاد حمهل ليا ،بل أصبحت قزية ذات طابع عالسي ،كهن
األضخار البيئية صارت ال تعخف الحجود الجغخافية لمجول ،مسا جعل الجدائخ كغيخىا من دول العالم
تهاكب ىحا الشيج الحجيث وتيتم بسهضهع الحساية البيئية وتجعمو من أولهياتيا ،فأدمجت البعج
البيئي ضسن كل عسل تشسهي قج يشجخ عشو أي ضخر في الهسط الحي يحيط بو ،وبحلك صجر
قانهن حساية البيئة في إطار التشسية السدتجامة .03-30
وقج تشاولت ىحه الجراسة السهسهمة ب" :دور الجماعات اإلقليمية في حماية البيئة"
الرالحيات التي تستمكيا الجساعات اإلقميسية من اجل حساية البيئة في عل التذخيع الجدائخي من
خالل قهانين الهالية والبمجية الستعاقبة إلى جانب القهانين السختمفة ذات الرمة بالبيئة ،وكحلك
اآلليات واإلجخاءات القانهنية الستخحة من قبل الجساعات اإلقميسية لمحفاظ عمى البيئة ،سهاء كانت
وقائية قبل حجوث الزخر البيئي أو عالجية إلصالح الزخر البيئي ،قرج تهفيخ الحساية الالزمة
لمبيئة من قبل الهالية البمجية عمى مدتهى أقاليسيا.
من ىحا السشظمق تم تذكيل رؤية مبجئية حهل الرالحيات التي تستمكيا الجساعات اإلقميسية
من أجل حساية البيئة في التذخيع الجدائخي ،والتي تم محاولة تفريميا والتعسق فييا من خالل ىحه
األطخوحة لسعخفة الجور الحقيقي الحي تقهم بو كال من البمجية والهالية في ىحا السجال.

Abstract
Regional groups are considered to be as an extension of the central
administration in all areas , and the environmental fieldis considered one of the
most important areas in which regional groups have local competences as
environmental probens are considered one of the greatest threats to all humanity
and since the issue of the envirenment is no longer an internal or local issue that
one of the countries suffers from and is trying to find solutions to it , it has
become a global issue as it concerns all countries of the world , problems and
damage related to environment do not know geographical borders of contries
such as Algeria , witch paid attention to the issue of environmental protection in
general and considered it as a priority and was abreast with the modern approach
by integrating the environmental dimension into every developental activity that
may harm the environment in which we live , and thus alaw was issed nis-a-vis
environmental protection within the framework of sustainable development
03-10 .
The study tagged with ʺThe Role Of Regional Groups In Protecting The
Environment ʺ , examinesthe powers that regional groups posses in order to
protect the environment within the algerian legislation through successive laws
of the municipality and the wilaya , as well as various lows related tp the
envirenment , added to this the legal mechanisms and procedures taken by
regional groups to preserve the environment , whether procedures taken by
regional groups to preserve the environment , whether preventive – before the
accurrence of environment damage – in prder to provide the necessary
protection for the environment by the wilaya and the municapality at the level of
their regions .
From this perspective , a preliminary vision was formed about the powers
that regional groups possess in order to protect the environment in the algerian
ligislation , this vision which was detailed through this thesis to lnow the real
role that both the municipality and the wilaya play in this field.

