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مقدمة 

 

العالم اليوم أمام واقع الكوارث البيئية جراء التقدم الصناعي والتطور التكنولوجي، وان 
 نسبة الموارد الطبيعية في نتيجة ىذا التقدم، مما أدت إلى تقمص  تتعاظماألخطار البيئية

الذي لمجتمع الدولي لدى اىمع الذعر وال وخمقت نوع من ،األرض وعدم قدرتيا عمى التجدد
الكفيمة لمتخمص من المشاكل البيئية أو اإلدارية لبحث عن الطرق والوسائل بات مطالب با

جيال أل دعا األمر إلى ضرورة التفكير في ضمان البقاء ،كماعمى األقل اإلنقاص من حدتيا
 تيتم بيا التي أبرز المواضيع فأصبحت حماية البيئة اليوم من وأجيال المستقبل،الحاضر 

          .تحقيق التوازن البيئيلوو الكائنات الحية الدول لضمان صحة اإلنسان 

 االىتمام  العالم دولمعظمأصبحت حماية البيئة اليوم من المشاريع الميمة التي بدأت 
الحق في البيئة حق من حقوق الحياة الذي ترتبط بو و ف ، بيا لضمان تحقيق التوازن البيئي

الحق في الحياة و الحق في سالمة الغذاء و كتعتمد عميو الكثير من حقوق اإلنسان األخرى 
 و غيرىا و ىو ما جعل الحق في بيئة نظيفة من حقوق اإلنسان الحق في السالمة الجسدية

تم تصنيفو ضمن ما يسمى و الذي  التي يولييا المجتمع الدولي أىمية قصوى، الرئيسة
 .بحقوق الجيل الثالث أو حقوق التضامن

تتدخل الدولة عن طريق مؤسساتيا ألجل حماية البيئة باستخدام العديد من اآلليات 
األسموب األول يتمثل في الحماية : القانونية و المؤسساتية وذلك بانتياج أسموبين اثنين

اإلدارية عن طريق الدور الذي تمعبو األجيزة اإلدارية في الدولة لحماية البيئة عبر وسائل 
وأساليب الضبط اإلداري، ويعتبر ىذا األسموب سابق يقوم عمى تجنب وقوع المشكمة البيئية 
ويعد وقائيا، أما األسموب الثاني يتمثل في الحماية الجنائية بتحديد األفعال التي من شأنيا 

اإلضرار بالبيئة وتجريميا وتوقيع عقوبات رادعة عمى إثباتيا، يعتبر ىذا األسموب الحق يقوم 
 .عمى إصالح آثار المشكمة البيئية ويعد ىذا عالجيا



 ~ ب ~
 

اتخذت الدولة الجزائرية العديد من التدابير واإلجراءات القانونية، عمى غرار باقي 
الدول من خالل استحداث العديد من الييئات اإلدارية ذات الصمة المباشرة وغير المباشرة 
في مجال حماية البيئة، باإلضافة إلى إصدار ترسانة ىائمة من النصوص القانونية ذات 
الصمة بالبيئة و التي تكافح مختمف أشكال التموث، وتوجو نشاطات وسموكيات األفراد بما 

 .يتوافق ومتطمبات حماية البيئة

 :تكمن أىمية موضوع البحث في عدة اعتبارات أىميا ما يمي
إن ىذه الدراسة تنتمي إلى األبحاث القانونية المتعمقة بحماية البيئة والمحافظة عمييا 
وىي من الموضوعات التي تحظى بأىمية بالغة في عالمنا المعاصر، وخاصة بعد انتشار 

 .ظاىرة التموث في جميع أنحاء العالم وارتفاع األضرار الناجمة عنو
القارئ ليذه الدراسة يممس فييا جوانب جدية وجديرة باالىتمام وبالخصوص ما يتعمق 

بماىية التموث والبيئة إذ يمعب ىذا الجانب الدور التوعوي لكافة الفئات بغض النظر عن 
اإلطار المعيشي والمستوى الثقافي ألن المحافظة عمى البيئة ميمة تعني الجميع اعتبارا مّنا 
أن التموث ييدد البيئة ومواردىا مما يؤدي ذلك الختالل في التوازن البيئي وبالتالي اختالل 

 .الحياة البشرية
تساىم ىذه الدراسة في الجانب العممي النظري، و تحديد الدور الفعال لمضبط اإلداري 

ودوره في معالجة قضايا البيئة، إذ تعتبر البيئة السميمة والمتوازنة حق من حقوق اإلنسان 
 األساسية التي ينبغي تمكينو من ىذا الحق  والتمتع بو وممارستو والدفاع عنو

تيدف ىذه الدراسة إلى إبراز فعالية وأىمية الحماية اإلدارية لمبيئة في دولة الجزائر، 
والبحث عن الوسائل والتقنيات الكفيمة لتطوير وتفعيل ىذه الحماية، كل ىذا رغبة في تحقيق 

 .ىدف رئيسي ىو توفير بيئة سميمة وصحية خالية من المخاطر لممواطن الجزائري
 :إلى جانب أىمية الموضوع فقد دفعنا لمبحث فيو أسباب منيا ذاتية وأخرى موضوعية

 :األسباب الّذاتية* 
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الميل إلى الخوض في المواضيع الحديثة التي تعرف تطورات وتحوالت متالحقة - 
باعتبارىا تتصدر القضايا الراىنة التي تثير اىتمامات واسعة عمى الصعيدين الدولي 

 .والوطني
مكانية االستفادة من -  المساىمة في وضع تصور لحل المشاكل المتفاقمة لمبيئة وا 
 .ىذه الدراسة
تييئة األرضية لمباحثين والقانونيين لمتعمق أكثر عمى الصعيد الوطني وتناول - 

 .جوانب أخرى قد تغفل عنيا دراستنا
 :األسباب الموضوعية* 
إبراز دور الضبط اإلداري ومجال تدخمو في حماية البيئة، إذ أصبحت ىذه الدراسة - 

في الوقت الحاضر تشكل أحد االىتمامات الجديدة لمدولة الحديثة باعتباره مجاال من مجاالت 
 .القانون اإلداري

إن دراسة موضوع فعالية الضبط اإلداري في حماية البيئة، يساعد عمى معرفة - 
الصعوبات والعوائق التي مازالت تقف في وجو  دولة الجزائر، وكذا سد الثغرات الموجودة في 

 .المنظومة القانونية المتعمقة بحماية البيئة وذلك في إطار التنمية المستدامة
كما أن سبب اختيار الموضوع يعود إلى حيويتو وأىميتو، خاصة في ظل حركة - 

تشريعية وطنية ودولية من أجل حماية البيئة من الناحية القانونية، وفي ظل االنتشار الواسع 
والرىيب لمختمف المموثات الصناعية والطبيعية التي سيطرت بشكل كبير عمى عناصر 

 .البيئة
إّن ىدفنا من خالل ىذا الموضوع ىو إجراء تحميل لمنصوص التي ليا عالقة 

بالموضوع، ومن خالل ىا البحث فإّننا سنتبع المنيج الوصفي الذي ييتم بالحقائق العممية 
ويصفيا كما ىي ثم يمتد إلى تفسيرىا، والمنيج التحميمي الذي يركز عمى عرض المشكمة 

 .ودراستيا من الناحيتين القانونية والفنية من خالل النصوص القانونية
وبطبيعة الحال وكأي باحث في مجال الدراسات القانونية، تواجينا العديد من 

الصعوبات منيا الشح الكبير في المؤلفات التي ليا عالقة بالموضوع خصوصا ذات التأليف 



 ~ د ~
 

الجزائري، باإلضافة إلى ىذا الشح الكبير واجيتنا مشكمة تشعب وتناثر النصوص القانونية 
 .التي ليا عالقة بحماية البيئة

إن الوضع البيئي في تدىور مستمر وحال البيئة كارثي ال يطمئن، لذلك يقودنا 
 ما مدى فعالية الضبط اإلداري في حماية البيئة وعناصرىا ؟: التساؤل التالي

ومحاولة منا ارتأينا لإلجابة عمى اإلشكالية الرئيسية، وطبقا لمدراسة النظرية فإنو تم 
، من ماىية البيئة والضبط اإلداري:اعتماد خطة ثنائية الفصول نتناول في الفصل األول

خالل التطرق الى المفاىيم البيئية ومفيوم الضبط اإلداري والعالقة الموجودة بين أىداف 
الضبط اإلداري البيئي بين آلياتو : النظام العام وحماية البيئة، ويتناول الفصل الثاني

 .وحدوده
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 الفصل األول

 ماىية البيئة والضبط اإلداري البيئي

    كانت العالقة بيف اإلنساف وبيئتو ومواردىا حميمة يسودىا التعقؿ والحكمة، يستنفع 
بخيراتيا بقدر حاجاتو بال إسراؼ أو تبذير، لكف تغيرت ىذه العالقة نتيجة ازدياد عدد 
السكاف وانتشارىـ عمى مساحات كبيرة، والتطور الصناعي والعمراني الذي وصؿ إليو 

اإلنساف، فموث اليواء والماء والتربة، وقطع الغابات وقضى عمى المراعي واستيمؾ كثيرا مف 
المواد الطبيعية، مما أدى باإلخالؿ بالتوازف البيئي وجعؿ حياة الكائنات المختمفة ومنيا 

 .اإلنساف في خطر

     إزاء ذلؾ عمت األصوات بيف شعوب العالـ بضرورة اتخاذ التدابير الالزمة لمقاومة 
األخطار الناجمة عف التقدـ التكنولوجي ومحاربة التموث البيئي، حيث شيدت األعواـ 
الماضية عقد العديد مف المؤتمرات العممية الدولية واالقميمة والمحمية لمعالجة المشاكؿ 

 .البيئية، والنص في الدساتير معظـ دوؿ العالـ عمى حؽ اإلنساف في العيش في بيئة سميمة
كما صار لزاما عمى المشرع أف يتدخؿ بالتنظيـ والتوجيو لكؿ المسائؿ المتعمقة بالبيئة 

وحمايتيا مف كؿ ما يؤثر فييا، بعد أف تبيف أخيرا أنيا جديرة بالحماية والرعاية أكثر مف أي 
 .شيئا آخر

     يعتبر مجاؿ حماية البيئة مف خطر التموث واألخطار األخرى التي تيددىا مف أىـ 
مجاالت الحديثة لتدخؿ الدولة عف طريؽ تدابير الضبط اإلداري، لما ليذا التموث مف 

 .انعكاسات مباشرة وغير مباشرة عمى عناصر النظاـ العاـ مف امف وصحة وسكينة

     يمثؿ الضبط اإلداري احد أىـ أوجو نشاط السمطات اإلدارية في الدولة، باعتبار تمؾ 
السمطات ىي صاحبة االختصاص في تنفيذ القوانيف بما تممؾ مف إمكانيات ووسائؿ بشرية 

قرار النظاـ العاـ بمختمؼ عناصره  .ومادية وتقنيات قانونية، مف اجؿ حماية وا 

     نظرا لحداثة دور القانوف في حماية البيئة واتساع مفيـو وماىية البيئة، فاف أي دراسة 
قانونية في ىذا المجاؿ تقتضي التعرض في البداية لمفيـو البيئة والمشاكؿ التي تحيط بيا 
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كمجاؿ وموضوع لمضبط اإلداري، ثـ نحدد مفيـو الضبط اإلداري وأىدافو، وعالقتو بحماية 
البيئة والتطرؽ لعالقة قانوف حمية البيئة بالقانوف اإلداري مف خالؿ خصائصو، وسوؼ نقسـ 

 .ىذا الفصؿ إلى مبحثيف اثنيف

 .المفيـو القانوني لمبيئة: المبحث األوؿ- 

 .مفيـو الضبط اإلداري البيئي: المبحث الثاني - 
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 المبحث األول

 المفيوم القانوني لمبيئة

    يعد مصطمح البيئة مف المصطمحات النادرة والتي ليا صدى في شتى فروع المعرفة إذ 
، وبات مف المفاىيـ المتداولة عند  ال يقتصر استعمالو في عمـ معيف بؿ يشمؿ سائر العمـو

الخ، وما إلى ذلؾ ... الحديث عف البيئة االجتماعية واالقتصادية، السياسية الثقافية والعمرانية
 .مف تسميات تقرف بالبيئة

   إف تحديد مصطمح البيئة الذي يقدمو عمماء البيئة، يعبر في غالب األحياف عف رغبة 
ىؤالء في حماية كؿ ما يحيط باإلنساف في الوسط الذي يعيش فيو، فكاف اتساع الفكرة 
مصدرا لقمؽ المشرع الذي يرغب في تحديد واضح لمبيئة، حتى يتمكف مف إيجاد الحموؿ 
المالئمة لممشاكؿ التي تعترض الحفاظ عمى البيئة وحمايتيا، عف طريؽ وضعو لقواعد 

وتدابير تضبط سموؾ اإلنساف في تعاممو مع البيئة ومواردىا لذلؾ ارتأينا الى عرض مفيـو 
، كذلؾ ضرورة التطرؽ الى عالقة (المطمب األوؿ)البيئة كمجاؿ لمتدخؿ الضبط اإلداري في 

البيئة ببعض المفاىيـ المرتبطة بيا كموضوع التموث والتي تكوف محؿ لمحماية 
 .(المطمب الثاني)اإلدارية
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 المطمب األول 

  التعريف بالبيئة

 الذي قاـ عمى 1972عرفت كممة البيئة انتشارا واسعا بعد انعقاد مؤتمر ستوكيولـ عاـ
، أصبحت حاجة اإلنساف الى فيـ المحيط الذي "نحن ال نممك إال كرة أرضية واحدة" شعار

يعيش فيو أكثر مف وقت مضى، وعمى الرغـ مف الغموض الذي يكتنؼ مفيـو البيئة، فاف 
مف خالؿ ىذا التقديـ نتناوؿ البيئة حسب التقسيـ .األمر لـ يخمو مف محاوالت عديدة لتعريفيا

 :التالي

 الغة واصطالحة  البيئ تعريؼ:الفرع األوؿ -
الرؤية التشريعية لمبيئة في الجزائر :  الفرع الثاني -
عناصر البيئة المحمية قانونا  : الفرع الثالث -
  عالقة البيئة بالمفاىيـ القريبة منيا:الفرع الرابع -
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 البيئة في المغة واالصطالح: الفرع األول
 

 . التعريف المغوي لمبيئة: أوال

والذي اخذ منو  (بوأ)يرجع األصؿ المغوي لكممة بيئة في المغة العربية إلى الجذر 
وىيأه، وتبوأ  تبوأ أي أصمحو الفعؿ الماضي باء، فيقاؿ بوأتؾ بيتا أي اتخذت لؾ بيتا، ويقاؿ

أي نزؿ وأقاـ، وآباءه فنزؿ وبوأه إياه، وبوأه فيو بمعنى ىيأه وأنزلو ومكف لو فيو، وتبوأ منزال 
  .1تعني المنزؿ: أي نزلتو، وتبوأ فالف نزؿ أي اتخذه، وبوأتو فنزؿ، والبيئة والباءة و المباءة

فالبيئة إذف ىي مستقر الشيء ومنزلو الذي يتمكف منو، سواء كاف المستقر إنسانا أو 
حيواف، بمعنى أخر ىي المنزؿ أو المحيط الذي يعيش فيو الكائف الحي  مع غيره مف 

 .2والكائف ومحيطو يتكامالف يؤثر كؿ منيما في اآلخر ويتأثر بو. الكائنات

والبيئة قد تعني الحاؿ، فيقاؿ انو لحسف البيئة أي ىيئة التبوء، وباءت بيئتو سوء أي 
 .3 بحاؿ سوء وانو لحسف البيئة

وكذلؾ مّكنا )ومنيا قولو تعالى. وفي القرآف الكريـ إشارات كثيرة لممعنى المغوي لمبيئة
ليوسؼ في األرض يتبوأ منيا حيث يشاء نصيب برحمتنا مف نشاء وال نضيع أجر 

 . 4(المحسنيف

واذكروا إذ جعمكـ خمفاء مف بعد عاد وبوأكـ في األرض تتخذوف مف ):وقولو أيضا
 5.(...سيوليا قصورا وتنحتوف الجباؿ بيوتا 

 .6(وأوحينا إلى موسى وأخيو أف تبوءا  لقومكما بمصر بيوتا)وقولو 

                                         

  .39، ص1994ابف منظور لساف العرب، المجمد األوؿ، بيروت، -  1
 65 ،ص 2003دار النيضة العربية، القاىرة، .احمد عبد الكريـ سالمة قانوف حماية البيئة- 2
، ص 2009عيد محمد مناحي المنوخ العازمي، الحماية اإلدارية لمبيئة، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية،القاىرة، -  3

22 
 .56سورة يوسؼ اآلية -  4
 .74سورة األعراؼ اآلية -  5
 .87سورة يونس اآلية -  6



12 
 

وفي السنة الشريفة ورد المعنى المغوي لمبيئة في الحديث الذي رواه مسمـ أف الرسوؿ صمى 
إف كذبا عمي ليس ككذب عمى احد، فمف كذب )هللا عميو وسمـ  نبو عمى جزاء  الوضاعيف 

أي فمينظر أف تكوف البيئة المعدة لو بعد الموت ىي  (عمي متعمدا فميتبوأ مقعده مف النار
  . 1جينـ و بئس القرار

بأنيا مجموعة الظروؼ  " environnementكممة البيئة : في المغة الفرنسية 
والثقافية واالجتماعية القابمة لمتأثير عمى الكائنات  (عضوية الكيمياء والبيولوجيا)الطبيعية  

 .2"الحية و األنشطة اإلنسانية
مجموع العناصر الطبيعية واالصطناعية التي تشكؿ " وجاء في معجـ الروس أف البيئة ىي 

 .  3 "حياة الفرد إطار

 لمداللة عمى environnementأما في المغة االنجميزية فتستخدـ كممة البيئة 
الظروؼ المحيطة المؤثرة عمى النمو والتنمية كما تستخدـ لمتعبير عف الظروؼ الطبيعية مثؿ 

اليواء الماء والتربة والحيواف ، أما مف الوجية العممية فيي المكاف الذي يحيط بالشخص 
 .4ويؤثر عمى مشاعره وأخالقو وأفكاره

وعميو فانو يتبيف مف خالؿ استعراض المعنى المغوي لكممة البيئة في المغة العربية 
فيو ينصرؼ إلى . واألجنبية، أف ىذا المعنى يكاد يكوف قريبا بيف المغتيف بصورة كبيرة

المكاف أو المنزؿ أو الوسط الذي يعيش فيو الكائف الحي بوجو عاـ،  كما ينصرؼ إلى 
الحالة أو الظروؼ التي تكتنؼ ذلؾ المكاف أيا كانت طبيعتيا سواء كانت ظروؼ طبيعية أو 

 .بيولوجية والتي تؤثر عمى حياة ذلؾ الكائف ونموه وتكاثره

 

                                         

، دار حـز لمطباعة، لبناف 4الحديث  (ص)اإلماـ مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب المقدمة، باب تغميظ الكذب عمى الرسوؿ- 1
 15، ص2010

2- le petit  robert, paris, 1986, p664.  
3   - le petit Larousse illustré ,pari 1990,p377 . 

، دار النيضة العربية، 1محمد رائؼ لبيب، الحماية اإلجرائية لمبيئة مف المراقبة إلى المحاكمة،  دراسة مقارنة، ط.د-  4
 .20، ص2009القاىرة، مصر، 

  -Longman Dictionary of contemporary,third édition .2000.p.55. 
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 .التعريف العممي لمبيئة: ثانيا
لما كانت البيئة تعني المحيط أو الوسط الحيوي لمكائنات، فكاف مف المنطقي أف يظير 

اىتماـ اكبر بتحديد المعنى االصطالحي ليا في مجاؿ العمـو الحيوية والطبيعية أوال، ثـ في 
 .1مجاؿ العمـو اإلنسانية واالجتماعية في وقت الحؽ

ولقد تبايف الباحثوف والمتخصصوف في مجاؿ العمـو الحيوية والطبيعية، فيما بينيـ في 
وضع تعريؼ محدد ومفيـو يتفؽ عميو الجميع الصطالح البيئة، وقد تعددت التعريفات في 

الوسط الطبيعي الذي يعيش فيو اإلنساف " ىذا الشأف حيث يرى البعض أف البيئة ىي 
  .2"والكائنات الحية األخرى ويمارس فييا نشاطاتو المختمفة اإلنتاجية واالجتماعية 

ىي المحيط المادي الذي يعيش فيو اإلنساف بما يشمؿ في "وفي تعريؼ أخر البيئة 
 .  3" ماء وىواء وفضاء وتربة وكائنات حية ومنشآت شيدىا إلشباع حاجاتو

أنيا كؿ ما يحيط باإلنساف والحيواف والنبات مف مظاىر :كما يمكف تعريؼ البيئة
وعوامؿ تؤثر في نشأتو وتطوره ومختمؼ مظاىر حياتو، وىي بمدلوليا العاـ الحالي تربط 
بحياة البشر في كؿ مكاف وزماف، وخصوصا فييا يؤثر في ىذه الحياة مف سمبيات، أىميا 
األخطار الصعبة الناتجة عف التموث بمختمؼ أشكالو ودرجاتو في اليواء والماء والبحار 
والتربة والغذاء، وفي كؿ مناطؽ التجمعات البشرية بمختمؼ نشاطاتيا الزراعية والرعوية 

 .  4والصناعية والعمرانية وغيرىا
أصحاب ىذا االتجاه في تحديدىـ المفيـو العممي لمبيئة، يركزوف عمى فكرة الظروؼ 

والعوامؿ الطبيعية والفيزيائية والحيوية التي تسود محيط أو وسط معيف وتجعمو صالحا لحياة 
ىو ذلؾ العمـ الذي يدرس ظروؼ : écologieالكائنات الحية، وعمى ذلؾ يعرؼ عمـ البيئة 

                                         

 .66احمد عبد الكريـ سالمة،  قانوف حماية البيئة، المرجع السابؽ، ص  - 1
احمد لكحؿ ، مفيـو البيئة ومكانتيا في التشريعات الجزائرية،  مجمة المفكر،العدد السابع، جامعة محمد خيضر .أ - 2

 .224بسكرة، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية ، ص، 
 .44 ،ص2007البيئة في ضوء الشريعة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر ماجد راغب الحمو، قانوف حماية - 3
 .13ص2002فتحي دردار ،البيئة في مواجو التموث، نشر مشترؾ المؤلؼ ودار األمؿ، تيزي وزو، الجزائر ،-أ - 4
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وجود الكائنات الحية والتدخالت والتأثيرات التي توجد بيف تمؾ الكائنات الحية مف ناحية، 
 .1وبينيا وبيف الوسط أو المحيط مف ناحية أخرى

أما في مجاؿ العمـو اإلنسانية واالجتماعية، فاف تعريؼ البيئة ال يتمتع بأصالة في 
التحديد حيث يستمد مضمونو مف التعريفات التي تقدميا العمـو الطبيعية مع إضافة العناصر 

 .2التي تالـز وجود اإلنساف وأنشطتو االجتماعية والصناعية والتكنولوجية
مجموع العوامؿ الطبيعية والعوامؿ التي أوجدتيا أنشطة "إنيا : يذىب رأي إلى تعريؼ البيئة

اإلنساف، والتي تؤثر في ترابط وثيؽ عمى التوازف البيئي، وتحدد الظروؼ التي يعيش فييا 
 .3"اإلنساف ويتطور فييا المجتمع

 نستنتج مما تقدـ باف تعريؼ العممي لمبيئة تعددت حولو اآلراء وتنوعت، واف في 
مجموعيا توحي لنا باف البيئة اصطالح مركب إذ نجد البيئة الطبيعية مف صنع الخالؽ عز 

وىي اإلطار الذي يحيا فيو اإلنساف مع غيره عف الكائنات الحية، بما يضمنو مف . وجؿ
مكونات بيولوجية وكيميائية وفيزيائية كما نجد البيئة االجتماعية أو الحضرية أو المشيدة 

وىي التي يشترؾ فييا اإلنساف مع أقرانو مف البشر وتشمؿ كؿ ما أقامو مف منشآت بعممو 
الخ، وعميو فمفظ البيئة مصطمح واسع .......وتقدمو مف مباني ومصانع وطرؽ وحدائؽ 

فمثال يقوؿ : يحتمؿ كثير مف المعاني، ويتضح مفيومو بما يضاؼ إليو مف المصطمحات
 . الخ....البيئة الطبيعية والبيئة العمرانية، البيئة البشرية، البيئة التربوية والبيئة الحضرية

  

                                         

 .67احمد عبد الكريـ سالمة، قانوف حماية البيئة، المرجع السابؽ، ص.د-  1
 .68احمد عبد الكريـ سالمة المرجع نفسو،  ص.د -.  2
اقتراح وفد رومانيا بشاف شروع الميثاؽ العالمي لمطبيعة، وىو مشروع أعده االتحاد الدولي لصوف الطبيعة والموارد -  3

رئيس جميورية الزائير  أثناء انعقاد الجمعية العمومية لالتحاد بكنشاصا في " برسوتو"بناء عمى اقتراح مف 1979الطبيعية 
أحمد عبد الكريـ سالمة، المرجع . 1982، تـ عرضو عمى الجمعية العامة لألمـ المتحدة و أقرتو عاـ 1975سبتمبر 
 .68نفسو،ص
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و يالحظ أف كؿ ما قيؿ حوؿ تعريؼ البيئة في اإلصالح العممي يدور حوؿ محور الوسط 
الكوني الذي يحيط باإلنساف، والمشموؿ بالماء واليواء واألرض وبقدر ما  يؤثر اإلنساف فييا 

 .1فانو بدوره يتأثر بيا
 .الرؤية التشريعية لمبيئة في الجزائر:الفرع الثاني

إذا كانت مشكمة حماية البيئة قد جذبت عناية رجاؿ العمـو الطبيعية  والبيولوجيا منذ          
وقت بعيد، إال أف الفقو القانوني قد تأخر نسبيا في التنبيو إلى المشكمة القانونية التي تثيرىا 

 .المخاطر التي تيدد البيئة
ونظرا لكوف البيئة قد أصبحت عرضة لالستغالؿ الرشيد مع ميالد الثورة الصناعية، 
عندئذ أصبحت الحاجة لقواعد قانونية أو نظامية تضبط سموؾ اإلنساف في تعاممو مع بيئتو، 

 .عمى نحو يحفظ عمييا توازنيا االيكولوجي، فكاف ميالد قانوف حماية البيئة
لذلؾ سنتناوؿ في ىذا الفرع تطور التشريع البيئي في الجزائر ثـ نعطي تعريؼ لمبيئة 

 .في التشريع الجزائري
 .تطور التشريع البيئي في الجزائر: أوال

وغداة ر، يخفى عمى احد أف الجزائر قد خضعت لفترة طويمة مف االستعما ال
االستقالؿ عرفت فراغا قانونيا ومؤسساتيا مف جميع جوانب الحياة االجتماعية واالقتصادية ، 

 يمدد استعماؿ قوانيف فرنسية إال فيما 62/157مما جعؿ المشرع الجزائري وبموجب قانوف 
يتعارض مع السيادة الوطنية، وانصب اىتماـ الجزائر عمى إعادة البناء والتعمير ميممة إلى 

 .حد ما الجانب البيئي 
عمى الرغـ مف حداثة االستقالؿ إال أف اىتماـ المشرع بالبيئة جاء مبكرا بدليؿ صدور 

 .2عدة مراسيـ تتعمؽ ببعض جوانب حماية البيئة

                                         

، دار الخمدونية، 1عمي سعيداف،  حماية البيئة مف التموث بالمواد اإلشعاعية والكيميائية في القانوف الجزائري، ط.د - 1
 .06، ص 2008الجزائر، 

 .13عدد .ر.ج .المتعمؽ بحماية السواحؿ.1963 مارس 4 مؤرخ في 73-63مف بيف التشريعات المرسـو رقـ - 2
 .52عدد .ر. المتعمؽ بإنشاء لجنة المياه، ج1963يوليو24 المؤرخ  في 206-63المرسـو رقـ  - 
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،الذي لـ ينص صراحة عمى الحماية  1 صدر أوؿ قانوف خاص بالبمدية1967في سنة 
القانونية لمبيئة، واكتفى فقط باإلشارة إلى صالحيات رئيس المجمس الشعبي البمدي باعتباره 

 فقد تضمف اإلشارة 1969 الصادرة سنة 2أما قانوف الوالية. يسعى إلى حماية النظاـ العاـ
الى حماية البيئة بشكؿ غير مباشر وىذا مف خالؿ النص عمى التزاـ السمطات العمومية 

 .  بالتدخؿ واخذ القرارات الالزمة لمكافحة األمراض المعدية و الوبائية
أما في مرحمة السبعينات نستشؼ االىتماـ الكبير لمدولة في مجاؿ حماية البيئة، مف 

، مع التركيز عمى الحماية النباتية بصدور قانوف 3خالؿ انتياج سياسة الثورة الزراعية
، واعتماد مبدأ التخصص في إنشاء المجمس الوطني لمبيئة كييئة استشارية تساىـ 4الرعي

  .5باقتراحاتيا في مجاؿ حماية البيئة
إف غياب سياسة واضحة لحماية البيئة وعدـ صدور قانوف خاص بحماية البيئة ال 
نما يعود كذلؾ إلى حداثة تبمور وتكريس مسألة حماية البيئة  يعود فقط لحداثة االستقالؿ، وا 

كمفيـو  جديد حتى عمى الصعيد الدولي والذي يتكرس تدريجيا بعد أوؿ تجمع دولي 
 والموقؼ السمبي لمدوؿ النامية ومنيا الجزائر في اإلعالف  1972بستوكيولـ في جواف

، الذي اعتبر أف االنشغاؿ البيئي ىو مسألة ثانوية 6المنبثؽ بخصوص مسألة حماية البيئة
 . أماـ ضرورة تحقيؽ التنمية المحمية وعمى الدوؿ المصنعة تحمؿ تبعات التدىور البيئي 

                                         

 .06 المتضمف قانوف البمدية،ج،ر، عدد 1967 يناير 18 المؤرخ في 24-67األمر رقـ  - 1
 .44 المتضمف قانوف الوالية،ج،ر عدد 1969 مايو 23 المؤرخ في 38-69األمر رقـ -  2
، والممغى بموجب القانوف 97 والمتضمف لمثورة الزراعية،ج،ر عدد 1971 نوفمبر 8 المؤرخ في 73-71األمر رقـ  - 3

 .49 المتضمف التوجيو العقاري ،ج،ر عدد 1990 نوفمبر 18 المؤرخ في 90-25
 .45 المتضمف قانوف الرعي ،ج،ر عدد 1975جواف 17 المؤرخ في 43-75األمر  رقـ  - 4
 .59 يتضمف  إحداث لجنة وطنية لمبيئة ،ج،ر 1974 يوليو 12 مؤرخ في 156-74المرسـو رقـ  - 5

 المتضمف إنياء  نشاطات المجنة الوطنية  لمبيئة ،ج،ر 1977 أوت 15 المؤرخ في 119-77الممغى بموجب  المرسـو 
 .64عدد 

وناس يحيى ، اآلليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر ، رسالة دكتوراه ، جامعة أبو بكر بمقايد، تممساف، جويمية، -   6
 . 37ص . 2007
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عرفت الجزائر في مطمع الثمانينات قفزة نوعية في مجاؿ حماية البيئة، وتعتبر سنة 
 .1 نقطة تحوؿ ىامة لصدور أوؿ قانوف يتناوؿ المسائؿ البيئية مف منظور شامؿ1983

 المتعمؽ بالبيئة المسائؿ التفصيمية المرتبطة بتطبيقيو إلى تنظيـ 03-83وقد أحاؿ قانوف 
، بحيث يعد ىذا القانوف نيضة قانونية في سبيؿ حماية البيئة والطبيعة مف جميع 2واسع

 الذي تبنى توجييات جديدة في مختمؼ 1989أشكاؿ االستنزاؼ، إلى أف جاء دستور سنة 
المجاالت، وكرس في نفس الوقت الحماية القانونية لمبيئة معتبرا إياىا مصمحة عامة تجب 
حمايتيا وكذا ضرورة االعتناء بصحة المواطف والوقاية مف األمراض المعدية وذلؾ خالؿ 

 وليد عدة  قوانيف ذات الصمة 1989، ولقد كاف دستور 3إلزاـ الدولة بالتكفؿ بيذا المجاؿ
 . المباشرة غير المباشرة بحماية البيئة

، أكد فييما المشرع الجزائري عمى   5 والوالية4في بداية التسعينات صدر قانوف البمدية
اختصاص الجماعات المحمية في أعماؿ التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وكذا 
تييئة اإلقميـ وحماية البيئة، وترقيتيا مع العديد مف األحكاـ التي تنصب في مجمميا حوؿ 

                                         

 .06 المتعمؽ بحماية البيئة،ج،رعدد1983 فيفري 5المؤرخ في 03-83قانوف رقـ  - 1
، متضمف إنشاء الوكالة الوطنية لحماية البيئة،ج، ر 1983 جواف 23 مؤرخ في 457-83المرسـو رقـ: نذكر منيا - 2

 المحدد لتنظيـ المديرية العامة لمبيئة، 1995 افريؿ 12 المؤرخ في 107-95 ، ممغى بموجب المرسـو التنفيذي 31العدد 
 المتضمف تنظيـ اإلدارة 2001 جانفي 07 المؤرخ في 09-01والممغى بموجب المرسـو التنفيذي رقـ  . 23ج ،ر العدد 

 المركزية في وزارة تييئة اإلقميـ والبيئة،
  .05 يحدد شروط استعماؿ الشواطئ، ج،ر العدد 1985 جانفي 26المؤرخ في 13-85المرسـو رقـ 

ممغى .  يتعمؽ بدراسات مدى التأثير عمى البيئة، ج،ر العدد 1990 فيفري 27 المؤرخ في 78-90 المرسـو التنفيذي رقـ 
 يحدد مجاؿ تطبيؽ ومحتوى  كيفيات المصادقة عمى دراسة 2007 ماي 19 المؤرخ في 145-07بالمرسـو التنفيذي رقـ 

 34وموجزة التأثير عمى البيئة،ج،ر عدد 

 . 46ج ر العدد . ينظـ النفايات الصناعية السائمة 1993 جويمية 10 مؤرخ في 160-93المرسـو التنفيذي رقـ 
 متضمف نشر تعديؿ 1989 فيفري 28   لممنشور بموجب، مرسـو رئاسي مؤرخ في 1989 مف دستور 51المادة  -  3

  09.الدستور ج ر عدد 
 .15 المتضمف قانوف البمدية ج ر عدد 90/08القانوف رقـ  - 4
  .15 المتضمف قانوف الوالية  ج ر عدد90/09القانوف  - 5
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حماية البيئة كضرورة اتخاذ التدابير الالزمة لمكافحة األوبئة وصدور قانوف التييئة 
 .1والتعمير

 التي تعد وسيمة جديدة جاء بيا 2المرسـو التنفيذي المتعمؽ بدراسة مدى التأثير عمى البيئة
وتعتبر فترة التسعينات الفترة التي جاءت بالكثير مف التشريعات في . قانوف حماية البيئة

مجاؿ البيئة والمجاالت ذات العالقة، ومسايرة مف المشرع الجزائري لما تـ إقراره في القمـ 
واإلعالنات الدولية واالىتماـ الدولي الكبير بحماية البيئة وبداية ترسيخ مفيـو التنمية 

، 3 المتضمف حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة10-03المستدامة، أصدر القانوف رقـ 
والذي يمكف القوؿ بشأنو انو جاء امتدادا لما تـ إقراره في إعالف جوىانسبورغ  بجنوب إفريقيا 

 . لمتنمية المستدامة2002عاـ 
 مادة قانونية ، كما يعتبر نقطة تحوؿ ايجابية في 114 اشتمؿ قانوف البيئة الجديد عمى 

إطار التكفؿ بحماية البيئة مف خالؿ ما تضمنو مبادئ وأىداؼ تجسد حماية أفضؿ لمبيئة بما 
 منو أىداؼ ىذا القانوف 02يتناسب ومتطمبات التنمية المستدامة ومبادئيا، إذ حددت المادة 

 :4وىي عمى الخصوص
 تحديد المبادئ األساسية وقواعد تسيير البيئة -
ترقية تنمية وطنية مستدامة بتحسيف شروط المعيشة والعمؿ عمى ضماف الحفاظ عمى -

 .مكوناتيا 
 إصالح األوساط المتضررة-

ترقية االستعماؿ االيكولوجي العقالني لمموارد الطبيعية وكذلؾ استعماؿ التكنولوجيا األكثر -
 .نقاء
 .تدعيـ اإلعالـ والتحسيس ومشاركة الجميور، ومختمؼ المتدخميف في تدابير حماية البيئة- 

                                         

 ،المعدؿ باألمر 52 المتعمؽ بالتييئة العمرانية  والتعمير ،ج ر عدد 1990 ديسمبر 01 مؤرخ في 29-90القانوف  - 1
 . 51 أوت ، ج ر عدد 14  المؤرخ في 04/05

 .10 المتعمؽ بدراسة التأثير عمى البيئة ، ج ر عدد 1990 فبراير 27 مؤرخ في 78-90المرسـو  - 2
 . 43 ، يتعمؽ بحماية البيئة في إطار  التنمية المستدامة ، ج ر العدد2003 جويمية 19 مؤرخ في 10-03القانوف رقـ  - 3
 . المرجع نفسو10- 03 مف القانوف 02المادة -  4
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 .تعريف البيئة في التشريع الجزائري: ثانيا
عمى الرغـ مف وجود صعوبة في تحديد المفيـو الذي تعنيو كممة البيئة بصفة عامة 

وفي مجاؿ الدراسات القانونية، فاف وجود مفيـو قانوني يحدد لكممة البيئة تبدو لو أىمية كبيرة 
 .لموقوؼ عمى حقيقة البيئة وحمايتيا عف طريؽ القانوف

نظرا لمتطور العممي والصناعي الباىر والتقدـ التكنولوجي المذىؿ الذي ساد العالـ في 
اآلونة األخيرة وخاصة في القرف الماضي، أصبح لمبيئة قيمة جديدة ضمف قيـ المجتمع الذي 
يسعى لمحفاظ عمييا وحمايتيا مف كؿ فعؿ يشكؿ أضرارا بيا، وتجسدت ىذه القيمة فعال في 

 .  معظـ قوانيف الدوؿ
لقد سبؽ واف عرفنا مف خالؿ التطرؽ إلى المفيـو العممي لمبيئة باف ليذه األخيرة  

عنصراف أساسياف يدخالف في تعريفيا ، وىما كؿ مف العنصر الطبيعي، والعنصر الصناعي  
 .  لمبيئة المشيدة

إذف يفترض في أي تعريؼ قانوني لمبيئة أف يتضمف العنصريف معا، فالمضموف 
المزدوج لمبيئة يوسع كثيرا مف مفيوميا القانوني، والحقيقة أف األنظمة التشريعية تختمؼ فيما 

 .بينيا في نظرتيا لمبيئة ومكوناتيا
فالبعض يأخذ بالمفيـو الواسع الذي يرتكز عمى الوسط الطبيعي، وما تحتويو مف 
مكونات وعناصر طبيعية، باإلضافة إلى مكونات وعناصر الوسط المصنع مف طرؼ 

والبعض األخر يتبنى . ، ويعتبر ىذا التعريؼ األكثر انتشارا في اغمب التشريعات1اإلنساف

                                         

 المتعمؽ بحماية البيئة 1970 سنة 62مثاؿ ذلؾ المشرع الكويتي إذ عرؼ البيئة في المادة األولى عف القانوف رقـ  - 1
المحيط الذي يشمؿ الكائنات الحية في إنساف ونبات وحيواف ، وكؿ ما يحيط بو مف اليواء وماء وتربة وما يحتويو :"بأنيا

وكذلؾ المشرع المصري اذ عرؼ البيئة "مف مواد صمبة آو سائمة آو غازية، والمنشآت الثابتة والمتحركة التي يقيميا اإلنساف 
 المتعمؽ بحماية البيئة بأنيا المحيط الحيوي الذي يشمؿ الكائنات الحية 1994 لسنة 04في المادة األولى مف القانوف رقـ 

والمشرع اليوناني فيو األخر " وما تحتويو مف مواد وما يحيط بيا مف اليواء وماء وتربة ، وما يقيمو اإلنساف مف منشآت 
العناصر الطبيعية واإلنسانية التي تؤثر في بعضيا و : بانيا 1976 لسنة1650 مف القانوف رقـ 02عرؼ البيئة في المادة 

عيد محمد مناحي المنوخ العازمي ، الحماية اإلدارية لمبيئة،  : انظر " كذلؾ تؤثر في التوازف البيئي وفي مستوى المعيشة
 .  30-29دراسة مقارنة، المرجع السابؽ، ص
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مفيوما ضيقا لمبيئة، حيث تشمؿ البيئة بالنسبة ليـ الوسط الطبيعي دوف اإلنساف والوسط 
 .1الصناعي

( 04)أما بالنسبة لموقؼ المشرع فيمكف استخالصو مف خالؿ الفقرة السابعة مف المادة
 المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، إذ عرفت البيئة 03/10مف القانوف رقـ 

تتكون البيئة من الموارد الطبيعية الالحيوية والحيوية كاليواء والجو :"عمى النحو التالي 
والماء واألرض وباطن األرض والنبات والحيوان ، بما في ذلك التراث الوراثي وأشكال 

 ويبدو في ىذا" التفاعل بين ىذه الموارد ، وكذا األماكن والمناظر والمعالم الطبيعية 
الى االتجاه الذي يربط مفيـو البيئة بالوسط الطبيعي في  التعريؼ أف المشرع الجزائري يميؿ

مجموعة العناصر الطبيعية المكونة ليذا الوسط ، كالماء واليواء والتربة والجو والمناظر 
البيئة )والمعالـ الطبيعية دوف الحديث عف العناصر المشيدة بواسطة األنشطة اإلنسانية

، ويستفاد مف ىذا التعريؼ أف المشرع الجزائري قد تبنى مفيوما غامضا اقرب الى (المشيدة
 .المفيـو الضيؽ

 المتعمؽ بحماية البيئة ومف خالؿ الباب 03/10لكف بعد االطالع عمى القانوف 
 والذي خصو المشرع الجزائري بالمواد مف مقتضيات الحماية البيئةالثالث الذي جاء بعنواف 

عف المجاالت الواجب حمايتيا والمتمثمة في كؿ مف التنوع البيولوجي  (68)الى المادة  (39)
واإلطار واليواء والجو والماء واألوساط المائية واألرض وباطف األرض واألوساط الصحراوية، 

مقتضيات لحماية ما  يؤسس ىذا القانون:"عمى ما يمي  (39) إذ تنص المادة المعيشي
وباطن األرض،  يأتي التنوع البيولوجي اليواء والجو والماء واألوساط المائية، األرض

فمف خالؿ ىذه المادة نستنتج باف مجاؿ الحماية  "  األوساط الصحراوية، اإلطار المعيشي
وىذا مف خالؿ حديثو عف التنوع " الوسط الطبيعي"الذي اقره المشرع الجزائري يشمؿ 

 "الوسط الصناعي"الخ، كما يشمؿ ......البيولوجي واليواء والجو والماء واألوساط المائية 
                                         

 المتعمؽ بحماية البيئة بأنيا 1982 لسنة 07ومثاؿ ذلؾ المشرع الميبي إذ عرؼ البيئة في المادة األولى مف القانوف رقـ  - 1
والمشرع البولندي في المادة " المحيط الذي يعيش فيو اإلنساف وجميع الكائنات الحية ويشمؿ الماء واليواء والتربة والغذاء" 

العناصر الطبيعية وعمى الخصوص ، األرض والتربة " التي عرفت  بأنيا 1980األولى مف قانوف حماية  البيئة لسنة 
حماية البيئة في ضوء أحكاـ القانوف الدولي، :انظر الدكتور ىشاـ بشير" والمناجـ والماء واليواء والثروة الحيوانية والنباتية

 .15 ،  ص 2011المركز القومي لإلصدارات القانونية، القاىرة، مصر، .الطبعة األولى
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مف  (66)و(65)وىذا مف خالؿ حديثو مف اإلطار المعيشي الذي حدده بمقتضى المادتيف 
ىذا القانوف في كؿ مف المباني واإلدارات العمومية، والعقارات ذات الطابع الجمالي أو 
التاريخي والعقارات المصنعة ضمف اآلثار التاريخية، وعميو  فالمالحظة التي تثور بيذا 

الصدد ىي أف المشرع الجزائري عند تعريفو لمبيئة اقتصر عمى الوسط الطبيعي فقط، بينما 
عند حديثو عف مقتضيات حماية البيئة شمؿ  األمر الوسط الطبيعي والوسط الصناعي، 

وبيذا عند تعريفو لمبيئة تبنى المفيـو الضيؽ  وعند حديثو عف مقتضيات حماية البيئة تبنى 
 .المفيـو الموسع 

كما تجدر اإلشارة في األخير إلى أف المشرع الجزائري لـ يقـ بتعريؼ البيئة في 
، الذي حؿ محمو 1 المتعمؽ بحماية البيئة1983 فبراير5 المؤرخ في 83/03القانوف رقـ 
، واف كاف بعد 2 المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة03/10القانوف رقـ 

نستنتج أف ىذه الحماية . االطالع عمى مواده السيما تمؾ المتعمقة بمقتضيات حماية البيئة
شممت كؿ مف البيئة الطبيعية والبيئة الصناعية وحسف ما فعؿ المشرع الجزائري حينيا، فمعؿ 

عدـ وضعو لتعريؼ عاـ لمبيئة يرجع إلى الخشية مف مجيئو غير دقيؽ، فال يكوف جامعا 
 .لكؿ المعاني المطموبة ، وال مانعا مف دخوؿ معاني خارجة عف مطمب المشرع 

    البيئة بمعناىا القانوني ىي مجموعة عناصر العالـ الذي يشمؿ أساسا الكائنات الحية 
واليواء والماء واألرض، فضال عما قد يتبعيا مف منشآت عمال بالقاعدة الفرع يتبع األصؿ، 

مما يعني إف البيئة واف كانت تشمؿ ما أقيـ وما سيقاـ مف منشآت لكنيا ال تشمؿ ىذه 
المنشآت إال بصفة تبعية لمعناصر األساسية لمبيئة، كما يعني أف البيئة ىي مجموع كمي ليذه 

 . العناصر معا

 
 

 .عناصر البيئة المحمية قانونا: الفرع الثالث

                                         

 .، يتعمؽ بحماية البيئة، المرجع السابؽ03-83قانوف رقـ  -  1
 المتعمؽ بحماية البيئة  في إطار 2003 يوليو 19 المؤرخ في 03/10مف قانوف  (113)تنص الفقرة األولى مف المادة  - 2

 . المتعمؽ بحماية البيئة383 فبراير سنة 5 المؤرخ في 83/03تمغى أحكاـ القانوف رقـ :التنمية المستدامة عمى ما يمي 
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سبؽ أف ذكرنا باف البيئة تتكوف عموما مف عنصريف رئيسييف يتفاعالف معا تأثيرا 

 .وتأثرا، وىما العنصر الصناعي
العنصر الطبيعي قواعده كؿ الموارد والثروات التي تشكؿ في مجمميا المقومات الالزمة 
لمحياة والستمرارىا مف ماء وىواء وبحار وغابات وأراضي وغيرىا، ويتميز ىذا العنصر 

 . 1الطبيعي بأنو ال دخؿ إلدارة اإلنساف في صنعو إذ أف وجوده سابؽ عمى وجود ىذا اإلنساف
أما العنصر الصناعي فيشمؿ مجموعة األشياء  التي استخدميا اإلنساف عمى مر العصور    

نشاءات ومعدات وغيرىا وسخرىا بغرض السيطرة عمى مكونات العنصر  مف نظـ وأدوات  وا 
 .2الطبيعي والتأثير فييا  لالستفادة منيا في سد حاجاتو وتمبية متطمباتو

يتضح مف خالؿ الدراسة أف مكونات البيئة متعددة ومتنوعة كما أنيا تختمؼ بحسب 
نظرة المشرع ليا، ومف ثـ  يمكف أف تكوف بصدد عنصر بيئي لـ يحظى بالحماية القانونية 

في نظاـ قانوني معيف، في حيف أف ىذا العنصر قد تبناه مشرع أخر ألىميتو وشممو 
 .       3بالحماية القانونية

 وىذا ما يفسر لنا تبايف النظـ القانونية بصدد حماية البيئة والناشئ عف تبايف في تطور 
 .األمـ وتقدميا

تأسيسا عمى ما سبؽ سنحاوؿ التطرؽ ألىـ مكونات البيئة التي تناوليا المشرع بالتنظيـ 
 :القانوني وجعميا قيمة جديرة بالحماية القانونية، وىذا مف خالؿ النقاط التالية

 
 

 .اليواء والجو: أوال

                                         

رمضاف محمد بطيخ، القانوف وحماية البيئة، ندوة دور التشريعات والقوانيف في حماية البيئة العربية، المنظمة العربية  - 1
  .                                                                 12، ص 2005لمتنمية اإلدارية، الشارقة ،

 .32المرجع السابؽ ، ص -  دراسة مقارنة -عيد مناحي محمد المنوخ العازمي ، الحماية اإلدارية لمبيئة ،  -  2
 .12رمضاف محمد بطيخ ، القانوف وحماية البيئة، المرجع السابؽ، ص  - 3
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يعد اليواء أثمف عناصر البيئة، وسر الحياة ال يمكف االستغناء عنو إطالقا يمثؿ 
الغالؼ الجوي المحيط باألرض ويسمى عمميا بالغالؼ الغازي إذ يتكوف مف غازات أساسية 

وكؿ ..... لديمومة الحياة لمكائنات الحية كاألوكسجيف والنيتروجيف وثاني أوكسيد الكربوف 
تغير يطرأ عمى مكونات اليواء يؤدي الى نتائج سمبية تؤثر عمى حياة الكائنات الحية بما 

ظؿ اليواء قبؿ عصر اآللة  يحتفظ بنقائو رغـ ما في الطبيعة مف مواد مشعة  . 1فييا اإلنساف
طبيعيا،ذلؾ مف صنع هللا الذي أحسف صنع كؿ شيء ، فكؿ شيء في ىذا الوجود موجود 

إف كؿ " وقاؿ 2" واف مف شيء إال عندنا خزائنو ، وما ننزلو إال بقدر معمـو"بقدر لقولو تعالى 
  3"شيء خمقناه بقدر

نظرا ألىمية المميزة ليذا العنصر الحيوي تنبيت الدوؿ ومنيا الجزائر لخطورة 
المساس بالبيئة والتي تيدؼ في مجموعيا الى منع انبعاث المموثات اليوائية كاألبخرة 

 . والروائح واإلشعاعات وما شابو ذلؾ بنسب تتجاوز الحدود المقررة
: ففي الصعيد الوطني فقد اصدر المشرع الجزائري الكثير مف النصوص القانونية منيا

 المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، حيث تضمف التدابير 03/10القانوف رقـ 
 والجو مقتضيات حماية اليواء الذي جاء بعنواف الفصل الثانيالخاصة  بحماية اليواء في 

 93/165، المرسـو التنفيذي رقـ 4مقتضيات الحماية البيئية تحت عنواف الباب الثالثمف 
المنظـ إلفرازات الدخاف والغاز والغبار والروائح والجسيمات الصمبة 1993 يوليو10المؤرخ في
 المتعمؽ بالنشاط 2002 ديسمبر 24 المؤرخ في 02/469والمرسـو التنفيذي رقـ . 5في الجو

 .6المنجمي  لعمميات المـ والجمع أو الجني 

                                         

، 2009عارؼ صالح مخمؼ، اإلدارة البيئية ،الحماية اإلدارية لمبيئة، الطبعة العربية، دار اليازوري،عماف، األردف،  - 1
 .42ص

 . مف سورة الحجر21اآلية  - 2
 . مف سورة القمر49اآلية  - 3
 . المرجع السابؽ03/10، مف القانوف 44،45،46،46،47المواد -  4
 .1993 يوليو 14 المؤرخة في 46الجريد الرسمية، العدد  - 5
 .2002 ديسمبر 29 المؤرخة في 88الجريدة الرسمية العدد -  6



24 
 

 المتضمف كيفيات 2002 ديسمبر 24 المؤرخ في 02/470والمرسـو التنفيذي رقـ 
 04/95المرسـو التنفيذي رقـ . 1األحكاـ المتعمقة برخص استغالؿ مقالع الحجارة  والمرامؿ

 06/02، والمرسـو التنفيذي رقـ 2 الذي يحدد القواعد الفنية المنجمية2004 افريؿ 01في 
 الذي يضبط القيـ القصوى ومستويات اإلنذار وأىداؼ نوعية 2006 يناير07المؤرخ في

، وىي كميا نصوص تيدؼ إلى تحديد مستوى المواد المموثة في 3اليواء في حالة تموث جوي
الجو عمى أساس معارؼ عممية، بيدؼ تفادي اآلثار الضارة ليذه المواد عمى صحة اإلنساف 

 .  والبيئة أو الوقاية منيا أو تخفيفيا
 .الماء واألوساط المائية: ثانيا

وجعمنا مف الماء :"الماء عصب الحياة لكؿ الكائنات الحية ، يقوؿ هللا سبحانو وتعالى 
مف خالؿ ىذه اآلية نجـز باف الماء أصؿ وأساس الحياة، تشمؿ الحماية . 4"كؿ شيء حيا

القانونية لمماء عمى حماية مياه المحيطات والبحار واألنيار والبحيرات، إذ أف المموثات التي 
تصيب الماء ىي التموث بالميكروبات والفيروسات والتموث الكيميائي بسبب األنشطة البشرية 
المختمفة واالنقالب الصناعي اليائؿ وكذا االنفجار السكاني وغيرىا مف األسباب التي تؤدي 

  .5إلى تمويث المياه
 لذلؾ لـ يغب عف مشرعي الدوؿ عامة، النتائج الخطيرة التي يمكف أف تترتب مف 
جراء تموث المياه عمى التوازف البيولوجي وعمى استمرار الحياة البشرية عمييا لذلؾ صدرت 

. 6في العديد مف الدوؿ قوانيف خاصة بترشيد استخداـ المياه وصيانتيا مف االستنزاؼ
 والمحافظة عمى نقاءىا ومنع تموثيا

                                         

 . المرجع السابؽ88الجريدة الرسمية العدد -  1
 2004 افريؿ 4 المؤرخة في 20الجريدة الرسمية ، العدد  - 2
 2006 يناير 8 المؤرخة في 01الجريدة الرسمية ،العدد  - 3
 . سورة غافر 30اآلية -  4
 .43د عارؼ صالح مخمؼ، اإلدارة البيئية، المرجع السابؽ، ص  - 5
 .230د احمد عبد الكريـ سالمة، قانوف حماية البيئة، المرجع السابؽ ص  - 6
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ففي الجزائر حرص المشرع الجزائري عمى تحديد جممة مف المبادئ الرئيسية والقواعد 
 1الواجب تطبيقيا عند استعماؿ الموارد المائية وتسييرىا وتنميتيا المستدامة 

المتعمؽ بالمياه عمى تجسيد 05/12كما حرص المشرع الجزائري مف خالؿ القانوف  
 المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 03/10المبادئ التي تضمنيا القانوف رقـ 

مف القانوف رقـ 51الى 48طبقا ألحكاـ المواد :"عمى ما يمي  (43)إذ تنص المادة 
المذكور سابقا، يجب حماية األوساط المائية واألنظمة البيئية المائية مف كؿ أنواع 03/10

 "التموث مف شانيا أف تمس بنوعية المياه وتضر بمختمؼ استعماالتيا
كما افرد قانوف حماية البيئة المشار إليو أعاله فصال خاصا بمقتضيات حماية المياه 

، إضافة إلى بعض المراسـ 2واألوساط المائية سواء كانت مياىيا عذبة أو كانت بيئة بحرية
، خاصة منيا المياه 3التنظيمية ذات العالقة باستغالؿ وحماية المياه واألوساط المائية 

البحرية التي ظؿ اإلنساف ألحقاب طويمة ينظر إلييا عمى أنيا قادرة بسبب مساحتيا اليائمة 
عمى استيعاب ما يمقى فييا مف مخمفات ومواد، وأنيا قادرة عمى تنظيؼ نفسيا بنفسيا، غير 
انو وطبقا لمدراسات الحديثة أثبتت العكس وكشفت عف ما تعاني منو البيئة البحرية بسبب ما 
يمقي فييا مف نفايات وأشياء ضارة، بحيث أضحت ىذه المشكمة مف المشكالت الخطيرة التي 

لذا تسعى .  4تيدد  اإلنساف ذاتو فضال عف سائر الكائنات الحية األخرى النباتية والحيوانية 
الدوؿ الساحمية في سبيؿ تحقيؽ الحماية القانونية لمبحار إلى تكاثؼ نوعاف القواعد مف 

                                         

 .60 المتعمؽ بالمياه ج ر عدد 2000 أوت 4 المؤرخ في 12-05 مف القانوف 1،2،3المواد  - 1
 . المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة المرجع السابؽ 03/10 مف القانوف 58إلى -48المواد  - 2
 المتعمؽ باستغالؿ المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع 2004 يوليو 15 المؤرخ في 04/196المرسـو التنفيذي رقـ  - 3

 .45ر عدد .وحمايتيا  ج
ر .خ. يضبط القيـ القصوى لممصبات الصناعية السائمة 2006 افريؿ 19 المؤرخ في 06/141المرسـو التنفيذي رقـ -

 .26عدد
الطبعة األولى ، دار الخمدونية لمنشر والتوزيع ،الجزائر، .صباح العشاوي، المسؤولية الدولية عف حماية البيئة .أ  - 4

  . 23، ص 2010
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القواعد القانونية االتفاقية والقواعد القانونية الوطنية فعمى الصعيد الخارجي صادقت : القانونية
 .  1الجزائر وانضمت إلى اتفاقيات دولية كثيرة

 
 .التربـــــــــــة: ثالثا

 تشمؿ التربة والجباؿ والمباني والتراث الحضاري اإلنساني، والغطاء النباتي مف 
 .2محاصيؿ زراعية وحدائؽ وغابات ومراعي، و األحياء البرية 
 إف التربة مصدر 1971 إذ جاء في تقرير األمـ المتحدة حوؿ بيئة الحياة عاـ 

طبيعي محدود وغير قابؿ لالستبداؿ، وفي حالة اإلىماؿ و اليدر يصبح تصبح التربة في 
كثير مف أنحاء العالـ حدودا فاصمة أماـ أي تقدـ الحؽ لممجتمع البشري، وما أف تتوقؼ 
 .3التربة عف الحياة أو تنعدـ، ينعدـ الوجود البيولوجي مع حموؿ عواقب وخيمة عمى البشرية
التربة مورد طبيعي متجدد مف موارد البيئة وىي إحدى المتطمبات األساسية الالزمة لمحياة 

عمى األرض تعادؿ في أىميتيا  أىمية اليواء والماء وىي أساس الدورة العضوية التي تجعؿ 
الحياة ممكنة، بيد أف التربة مثميا مثؿ أي عنصر أخر معرضة لمتأثيرات الطبيعية التي مف 

كما أنيا معرضة في الوقت نفسو لمتأثيرات التي تعود إلى اإلنساف، . 4شأنيا األضرار بيا
فمنيا البناء عمى الرقعة الزراعية لسد الحاجة إلى المسكف لمواجية الزيادة السكانية، وحتى 

مف ناحية أخرى فاف الحاجة المتزايدة إلى المزيد مف اإلنتاج الزراعي أدت إلى كثافة استخداـ 
األرض واإلفراط في استخداـ كؿ ما مف شانو زيادة في ىذا اإلنتاج مف أسمدة كيماوية 

ومبيدات حشرية، مما أدى إلى إجياد التربة وتدىورىا وأضر بقدرتيا عمى التجديد التمقائي 

                                         

 11 بتاريخ 344-63االتفاقية الدولية حوؿ مكافحة تموث مياه البحر بالوقود المصادؽ عمييا بالمرسـو : نذكر منيا  - 1
 المصادؽ عمييا بموجب 1976 فبراير 16، اتفاقية حماية البحر األبيض المتوسط المبرمة ببرشمونة بتاريخ 1963ديسمبر 
: الرعاية الدولية والوطنية لقضايا البيئة وانشغاالتيا: عمار بوضياؼ . انظر د .1980 يناير 26 بتاريخ 14-80المرسـو 

 .04.  ص2012، مجمة الفقو والقانوف ، العدد األوؿ -  دراسة حالة الجزائر–الجيود واإلشكاالت 
حماية البيئة ، في ضوء الشريعة والقانوف واإلدارة والتربية واإلعالـ ، الطبعة األولى  : عيد القادر الشيخمي . د - 2

 .37.ص.2009منشورات  الحمبي  الحقوقية، بيروت، لبناف، 
   105.ص.2010، دار المسير ، عماف 2طiso 14000نجـ العزاوي ، عبد هللا النقار ، إدارة البيئة متطمبات وتطبيقات - 3
 .25القانوف وحماية البيئة ،المرجع السابؽ ص.رمضاف محمد بطيخ  -   4
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، إف الحديث عف تمويث التربة يعد امتداد لما سبؽ 1وأضر بالتوازف الدقيؽ بيف عناصرىا
 .   ذكره مف تموث اليواء والماء

ليذا أولى المشرع الجزائري عنصر التربة أىمية خاصة تتجمى مف خالؿ إصدار 
العديد مف القوانيف المتعمقة بترشيد استخداـ ىذا العنصر ومنع تمويثو وحمايتو، يعتبر القانوف 
المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة المذكور أعاله، مف أىـ ىذه القوانيف فقد 

  الذي جاء  " مف الباب الثالثفي الفصل الرابع" حماية ىذا العنصرتضمف مقتضيات 
، مع المالحظة أف المشرع الجزائري استخدـ " حماية األرض وباطن األرض"بعنواف 

المصطمح األرض وباطف األرض بدال مف مصطمح التربة، حسف ما فعؿ في ىذا الصدد 
ذلؾ أف استخداـ مصطمح التربة باعتباره عنصرا مف التربة البيئية المحمية استخداـ غير 

دقيؽ، ينتابو القصور وعدـ الوضوح فالتربة ما ىي إال عنصر مف عناصر القشرة األرضية 
 "القشرة األرضية"إلى جانب كؿ مف الصخور والجباؿ، وعميو فالمصطمح األصح واألدؽ ىو 

ليذا كاف المشرع الجزائري صائبا عندما استخدـ مصطمح األرض، ألنو بيذا  "التربة"وليس 
مقتضيات الحماية البيئية وما عمييا مف "يكوف قد ادخؿ كؿ عناصر القشرة األرضية ضمف 

الكائنات حية وغير حية، كذلؾ نستشؼ مف تعريؼ المشرع الجزائري لمبيئة الذي ورد ضمف 
مف القانوف استخداـ مصطمح األرض كعنصر مف مكونات البيئة بدال مف  (04)المادة

 .مصطمح التربة
 

 .عالقة البيئة بالمفاىيم القريبة منيا: الفرع الرابع
تعد الدراسات البيئية مف الدراسات المعاصرة التي زاد االىتماـ بيا منذ السبعينات مف 

إذ . 1972القرف العشريف، خاصة مع انعقاد مؤتمر البيئية البشرية في مدينة ستوكيولـ سنة 
صار تأكيد الجودة البيئية وظيفة رئيسية مف الوظائؼ المتعارؼ عمييا إلدارة مؤسسات 
األعماؿ ولقد تـ إرساء ما يسمى بمنظومة االقتصاد العالمي المتواصؿ، وذلؾ بناء عمى 

ربو دي –القواعد واألسس التي قاـ  بإرساليا وا عدادىا المشاركوف في مؤتمر قمة األرض 

                                         

 .25رمضاف محمد بطيخ ، القانوف وحماية البيئة ،المرجع نفسو ص -  1
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 وتيدؼ ىذه القواعد إلى توفير كافة المقومات العممية والمادية  لتحقيؽ 1992عاـ - جانيرو
 البيئة، حيث أشارت ىذه الوفود المشاركة الى ضرورة –التجارة–أىداؼ كؿ مف التنمية 

إحداث تحوالت في النظرة السائدة والخاصة بضرورة تحقيؽ أعمى معدالت لإلنتاجية والى 
 .1ضرورة إحداث التوازف بيف اإلنتاج وتنميتو وبيف البيئة والمحافظة عمييا

ومنذ ذلؾ التاريخ ظيرت مفاىيـ ليا صمة بالبيئة والمرتبطة بيا ارتباط وثيقا وبالقضايا  
البيئية المعاصرة التي باتت تشغؿ باؿ المسؤوليف والعمماء وعامة الناس، لما ليذه القضايا 

 .مف مردودات خطيرة تمس البشرية جمعاء
التنمية المستدامة، الطبيعة والنظاـ البيئي، ىي "إف مف أبرز ىذه المفاىيـ نجد كؿ مف 

مف القانوف المتعمؽ  (04)مفاىيـ أورد ليا المشرع الجزائري  تعريفا مبسطا  مف خالؿ المادة
بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة المذكور أعاله، وليس ثمة شؾ في أف شرح 

" وتوضيح ىذه المفاىيـ سوؼ يعطي رؤية واضحة وعميقة ألبعاد القضايا البيئية المعاصرة
 :وىذا ما سنحاوؿ الكشؼ عنو خالؿ ىذا الفرع الذي سنتناولو وفقا لمتقسيـ التالي

 . البيئة والتنمية المستدامة: أوال -

 .البيئة والطبيعة: ثانيا -

 .البيئة والنظاـ البيئي: ثالثا -

 
 .البيئة والتنمية المستدامة: أوال

إف مف أكثر المشاكؿ التي يواجييا المجتمع الدولي في الوقت الحاضر، مشاكؿ 
التنمية وحماية وتحسيف البيئة البشرية، وقد أعطيت اىتماما وأولوية في إطار األمـ المتحدة 

وكاف الربط بيف موضوع التنمية وحماية البيئة عمى الصعيد الدولي . والييئات الدولية األخرى
لموىمة األولى غير واضح، حيث أف موضوع التنمية لو عالقة بوضع الدوؿ النامية، 

وموضوع مف الفروع االقتصادية، أما البيئة فيي مجموعة مف النظـ الطبيعية واالجتماعية 

                                         

البيئة والتنمية المستدامة ،اإلطار المعرفي والتقييـ المحاسبي، مركز تطوير الدراسات العميا : احمد فرغمي حسف.د-  1
 .03.ص.2007والبحوث،جامعة القاىرة ، 
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والثقافية التي يعيش فييا اإلنساف والكائنات الحية األخرى، إذ يعد مؤتمر األمـ المتحدة حوؿ 
البداية بيذه العالقة، حيث تمت مناقشة وجود  (1972)البيئة البشرية في مدينة ، ستوكيولـ

إمكانية  لتحقيؽ تنمية اقتصادية مع المحافظة عمى البيئة، إف اىتماـ دوؿ العالـ الثالث 
بالتنمية كأولوية مطمقة بات مشكمة أثناء التحضير لمؤتمر ستوكيولـ، حيث أف ىذه الدوؿ لـ 

  .1تحبذ حتمية فكرة تعاوف جميع الدوؿ مف أجؿ حماية البيئة
 (مستقبمنا المشترؾ ) التعريؼ األكثر انتشارا لمتنمية المستدامة، ىو تعريؼ وثيقة 

بأف التنمية المستدامة :  حيث جاء فييا1987التي أعدتيا المجنة العالمية لمبيئة والتنمية سنة 
ىي التنمية التي تمبي حاجات الحاضر، دون المساومة عمى قدرة األجيال المقبمة في تمبية 

 .حاجاتيم
مفيـو الحاجات وخصوصا الحاجات األساسية :  وىي تحتوي عمى مفيوميف أساسييف

لفقراء العالـ والتي ينبغي أف تعطى األولوية المطمقة، فكرة القيود التي تفرضيا حالة 
 .2التكنولوجيا والتنظيـ االجتماعي عمى قدرة البيئة لالستجابة لحاجات الحاضر

 حيث دعا التقرير واضعي السياسات واالقتصادييف والعمماء في جميع العالـ الى ضرورة 
تكامؿ البيئة والتنمية، فال يمكف الحفاظ عمى البيئة بدوف تنمية وال يمكف تحقيؽ التنمية في 

بضرورة عقد مؤتمر عف البيئة والتنمية، وتمبية  بورتالند بيئة قد تدىورت، كما أوصت لجنة
والذي اعتبر محركا لكؿ مقومات " بقمة األرض"المعروؼ" ريو"ليذه الدعوة جاء مؤتمر 

التنمية المستدامة مف خالؿ اتفاؽ جميع الدوؿ التي شاركت في ىذا المؤتمر عمى كيفية 
دوف إىماؿ .جعؿ التنمية المستقبمية لعالمنا مبنية عمى أسس اجتماعية وبيئة مستدامة

المقتضيات التطور التي شممت قانوف حماية البيئة الجديدة واإلطار الذي تـ مف ىذا القانوف 
ضمنو، فإف التنمية المستدامة عنصر مؤتمر في تعريؼ البيئة ال محالة، ولقد تصدى 

التنمية المستدامة نمط فيو الخيارات وفرص :"المشرع لتعريؼ التنمية المستدامة بما يمي 

                                         

الطبعة األولى ، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، .صالح عبد الرحمف عبد الحديثي، النظاـ الدولي لحماية البيئة -  1
 .25-24، ص 2010لبناف، 

مستقبمنا المشترؾ ، مف إعداد المجنة العالمية لمبيئة والتنمية، تأليؼ محمد كامؿ عارؼ، سمسمة عمـ المعرفة، المجمس - 2
 .69، ص 1989الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب، الكويت، أكتوبر 
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ما  1"التنمية التي تحافظ عمى البيئة والموارد الطبيعية والتراث الثقافي في لألجيال القادمة
يالحظ أف ىذا التعريؼ لـ يكف واضحا، ناىيؾ عمى أنو ربط التنمية المستدامة باألجياؿ 

 .القادمة دوف اإلشارة إلى األجياؿ الحاضرة
 مف القانوف رقـ 04/3  وعاد المشرع مرة ثانية لتعريؼ التنمية المستدامة في نص المادة     
التنمية المستدامة :" المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، حيث جاء فييا03/10

مفيـو يعني التوفيؽ بيف تنمية اجتماعية واقتصادية قابمة لالستمرار و حماية البيئة، أي 
 " إدراج ابعد البيئي في إطار تنمية تضمف تمبية حاجات األجياؿ الحاضرة واألجياؿ المستقبمية

 التي ليا العالقة في 2كما نجد أف تعريؼ التنمية المستدامة ورد في العديد مف القوانيف
 .الموارد البيئية مف االستنزاؼ 

مف خالؿ القانوف المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة أقاـ المشرع الجزائري 
تعريفا لمتنمية المستدامة عمى أساس الموازنة بيف التنمية مف جية وحماية البيئة مف جية 
أخرى، تمبية لحاجات األجياؿ الحاضرة والمستقبمية، إال انو يجب إعادة النظر في ىذا 

المفيـو الغريب والذي ال يمكف أف يتماشى مع سياسة الدوؿ النامية مثؿ الجزائر، وعمى ىذا 
أقر . األجدر إقامة مفيـو التنمية المستدامة عمى أساس العقالنية ال عمى أساس الموازنة

 61المشرع الجزائري مبدأ العقالنية عند كؿ استغالؿ الموارد باطف األرض حيث تنص المادة
يجب أف يخضع استغالؿ موارد باطف األرض لمبادئ "عمى ما يمي 10-03مف القانوف رقـ 

 "ىذا القانوف خصوصا  مبدأ العقالنية
 المتعمؽ بتييئة اإلقميـ وتنميتو المستدامة ، 20-01كذلؾ ما جاء في القانوف رقـ

ضرورة التخطيط فيما تعمؽ بالمرتفعات الجبمية بواسطة تقنيات مناسبة، وتطوير الزراعة 
عادة تشجير الغابات والحفاظ عمى التراث الغابي ، وتربية المواشي بالمناطؽ الجبمية وا 

                                         

 .11ر عدد . المتعمؽ بالتنمية المستدامة لمسياحة، ج2003 فيفري 17 مؤرخ في 01-03 مف القانوف رقـ 03المادة -  1
 يتعمؽ بحماية المناطؽ الجبمية في إطار التنمية المستدامة 2004 يونيو 23 مؤرخ 03-04القانوف : نذكر منيا  - 2
 .14عدد .ر.ج.

. 52ر عدد .ج.يتعمؽ بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة . 2004 أوت 14 مؤرخ في 09-04القانوف 
 ، يتعمؽ بالوقاية مف األخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية 2004 ديسمبر 25 المؤرخ في 20- 04-القانوف

  .84ر  العدد.المستدامة ،ج
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مع حماية التنوع البيولوجي ولترقية مناطؽ اليضاب العميا وتييئة واستغالل العقالني، 
 .1السيوب

إذف فالمشرع الجزائري مف خالؿ ربطو لفكرة التنمية المستدامة بالبيئة، يكوف قد أكد 
عمى ضرورة تحقيؽ تنمية اقتصادية ورفاىية اجتماعية لألجياؿ الحالية والقادمة بأقؿ قدر 
ممكف مف االستيالؾ لمموارد الطبيعية، وبالحد األدنى المقبوؿ مف األضرار البيئية عند أي 

 .تخطيط
 

 .البيئة والطبيعة: ثانيا
    إف االختالؼ والتبايف في تحديد التعريؼ القانوني لمبيئة، واتجاه بعض المشرعيف لتبني 
المفيـو الواسع والبعض األخر لتبني المفيـو الضيؽ فإف االتجاه الغالب ىو األخذ بالمفيـو 

 : لعدة اعتبارات وىي 2الموسع
انو يوجد فرؽ بيف مفيـو البيئة ومفيـو الطبيعة، لكوف البيئة تضيؼ مظاىر جديدة -

 .وعناصر أخرى لمطبيعة لـ تكف مف مكوناتيا وىي مف صنع البشر مثؿ المنشآت الحضرية
العناصر الصناعية والمنشآت التي ىي مف صنع اإلنساف بمثابة السبب الرئيسي - 

في اإلضرار بالعناصر الطبيعية التي ىي مف صنع المولى عز وجؿ ، مما يستمـز األمر 
دراجيا في مفيـو البيئة لمحد مف  ضرورة فرض الضبط والرقابة عمى العناصر الصناعية وا 

 .مخاطرىا المفرطة
كما يرى بعض مف الفقياء بأف تعريؼ البيئة ال يتطابؽ مع تعريؼ الطبيعة، عمى 
أساس أف البيئة تضيؼ إلى فكرة الطبيعة مظاىر جديدة وغريبة عمييا، وبصفة خاصة 

المنشآت الحضرية، ومف ناحية أخرى فإف مفيـو البيئة بالمعنى الدقيؽ ال ينطوي عمى بعض 
لقد حدد . 3األمور العامة المتصمة بالطبيعة، وخاصة المحافظة عمى بعض األنواع واألجناس

                                         

 .17ر عدد . المتعمؽ  بتييئة اإلقميـ وتنمية المستدامة ،ج20-01 مف قانوف رقـ 20 الى 14المواد في  - 1
 . 25رائؼ محمد لبيب ، الحماية  اإلجرائية لمبيئة مف المراقبة إلى المحاكمة، المرجع السابؽ، ص -  2
 .15، ص 1933نبيمة عبد الحميـ كامؿ ، نحو قانوف موحد لحماية البيئة، دار النيضة العربية، القاىرة، .د- 3
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 المتعمؽ بحماية البيئة في إطار 03/10المشرع الجزائري مفيـو الطبيعة في القانوف رقـ 
التنمية المستدامة، وذلؾ مف خالؿ تعريفو لمفضاء الطبيعي في الفقرة الثانية مف المادة الرابعة 

كل إقميم أو جزء من إقميم يتميز بخصائصو البيئية، ويشمل بصفة :"مف ىذا القانوف بأنو
  وعميو ومف خالؿ ىذا التعريؼ نستنتج أف "خاصة عمى المعالم الطبيعية والمناظر والمواقع

المشرع الجزائري ساير االتجاه الذي يأخذ بعدـ التفرقة بيف مفيـو البيئة ومفيـو الطبيعة 
ويتضح ذلؾ مف خالؿ تعريفو لمفضاء الطبيعي بأنو كؿ إقميـ أو جزء مف إقميـ يتميز 

 . بخصائص بيئية، وبيذا يكوف قد اعتبر الطبيعة ىي الجزء أما البيئة فيي الكؿ 
 

 .البيئة والنظام البيئي: ثالثا
البيئة بمفيوميا السابؽ، يحكميا ما يسمى بالنظاـ البيئي والتوازف االيكولوجي وىما 
فكرتاف متكاممتاف مف الناحية العميمة، النظاـ البيئي مفيـو بيئي معاصر لو ينشر إال في 
عقد السبعينات مف القرف العشريف، عندما بدأت تبرز المشكالت والقضايا البيئية بشكؿ 

مكاناتيا والعوامؿ التي تحكـ العالقة بيف  خطير، ومف ثـ أصبح التعرؼ عمى قدرات البيئة وا 
مصفوفة عناصر البيئة واإلنساف المستغؿ والمستفيد األوؿ مف ىذه المصفوفة، قضية ميمة 

 .جدا لضبط ىذه العالقة في إطارىا السميـ 
وحدة أو قطاع معيف مف الطبيعة بشكؿ بما يحتويو مف :"يعرؼ النظاـ البيئي بأنو

عناصر وموارد حية نباتية وحيوانية وعناصر وموارد غير حية، وسطا حيويا تتعايش فيو 
عناصره وموارده في نظاـ متكامؿ وتسيير عمى نمج طبيعي ثابت ومتوازف تحكمو القدرة 

ىو عبارة عف وحدة البيئة "وفي تعريؼ أخر "   1اإلليية وحدىا دوف تدخؿ بشري أو إنساني
متكاممة تتكوف مف كائنات حية ومكونات غير حية متواجدة في مكاف معيف يتفاعؿ بعضيا 

مع بعض وفؽ نظاـ دقيؽ ومتوازف وفي ديناميكية ذاتية ، لتستمر في أداء دورىا في 
تواجد المجمعات الحية ضمف وسط " كذلؾ يعرؼ النظاـ البيئي عمى انو 2"استمرارية الحياة

                                         

 .71-70احمد عبد الكريـ سالمة ، قانوف حماية البيئة المرجع السابؽ ص .د - 1
 .6القانوف وحماية البيئة المرجع السابؽ ص : رمضاف محمد بطيخ.د - 2
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فيو كياف متكامؿ ومتوازف يتألؼ مف كائنات  (....ىواء، ماء، تربة، طاقة)حي  طبيعي غير
 .1"حية ومكنات غير حية وطاقة شمسية وطاقة شمسية ومف التفاعالت المتبادلة فيما بينيا

     مف خالؿ التعاريؼ السابقة يمكف تحديد لمعناصر المكونة لمنظاـ البيئي، والمتمثمة في 
كؿ العناصر الحية وأىميا اإلنساف والنبات والحيواف والعناصر غير الحية وأىميا الماء 

 .2واليواء والتربة وكؿ العناصر فييا يشكؿ محيطا خاصا بو
 عرؼ المشرع الجزائري النظاـ البيئي في الفقرة السادسة مف المادة الرابعة مف القانوف 

النظاـ :"المتعمقة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة المذكور أعاله عمى النحو اآلتي 
البيئي ىو عبارة مجموعة ديناميكية مشكمة مف أصناؼ النباتات والحيوانات وأعضاء مميزة 

 وعميو فالتعريؼ الذي جاء بو 3"وبنيتيا غير الحية ، والتي حسب تفاعميا تشكؿ وحدة وظيفية
المشرع الجزائري بخصوص النظاـ البيئي شمؿ كؿ مف موارد الطبيعية الحية وغير الحية، 
ذا كانت المالحظة التي تثور بخصوص ىذا التعريؼ ىي أف المشرع عند حديثو عمى  وا 
الموارد الحية اقتصر عمى النبات والحيواف دوف ذكر اإلنساف، وكأنو ال يدخؿ ضمف ىذا 
النوع مف الموارد بالرغـ مف أف اإلنساف ىو محور التوازف البيئي وأساسو لما يتمتع بو مف 

 .قدرات تأثيرية ىائمة في كؿ عناصر ىذا النظاـ، سواء كانت تأثيرات بنائية آو تدميرية
 

 
 
 

 

 المطـــــــمب الثــــانـــــــي

                                         

 .17البيئة في مواجية التموث ، المرجع السابؽ ص: أ فتحي دردار - 1
 .71أحمد عبد الكريـ سالمة قانوف حماية البيئة المرجع السابؽ ص -  2
 .7-6رمضاف محمد بطيخ، قانوف حماية البيئة، المرجع نفسو ، ص  -  3
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 التــمــــوث البــيــئي
ليس ثمة أف مشكمة التموث إف كانت تبدو ألوؿ وىمة مشكمة محمية الحدوث إال أنيا 
تعتبر في نفس الوقت مشكمة عالمية بالدرجة األولى، فالمموثات البيئية سواء كانت ىوائية أو 
مائية تحت تأثير عوامؿ كثيرة ال تعرؼ حدودا سياسية تتوقؼ عندىا، إذ تتسـ بقدرتيا عمى 

الحركة المرنة واالنتقاؿ الحر مف بيئة ألخرى عمى المدى القريب أو البعيد مما يعطي 
 . 1لمشكمة التموث صفة العالمية

 ومع الزيادة المضطرة في عدد سكاف العالـ وسعييـ الدءوب لتوفير اكبر قدر مف 
الراحة والرفاىية والبحث عف الثروات  الموجودة فوؽ سطح األرض وفي باطنيا، والتنقيب 
المتواصؿ عف موارد الطاقة أمس تموث البيئة مشكمة نممسيا جميعا، حيث لـ تعد البيئة 

المحيطة بنا قادرة عمى تجديد مواردىا بصفة تمقائية ، واختؿ التوازف الكائف بيف عناصرىا 
  2.المختمفة

عمى الرغـ مف أف التموث ليس ىو الخطر الوحيد الذي ييدد الضرر بالبيئة، إال انو 
أىـ األخطار وأشدىا تأثيرا، لذلؾ فاف تحديد مفيـو التموث في صورة دقيقة جوىرية ىو بال 

شؾ نقطة البداية ألية معالجة قانونية في مجاؿ التموث البيئي وىو أيضا جوىر حماية يمكف 
 .3تقريرىا لمبيئة في مواجية أىـ مشاكميا

بناء عميو، سنتناوؿ في ىذا البحث تعريؼ التموث، سواء مف الناحية المغوية أو مف 
الناحية العممية وحتى مف الناحية القانونية أي ما خصصت لو التشريعات الوطنية مف 

تعاريؼ، كما سنتطرؽ لعناصر التموث وألنماطو وأنواعو المختمفة وأخيرا إلى الصور األخرى 
 : لممساس بالبيئة وذلؾ وفؽ لمتقسيـ األتي

 .تعريؼ التموث:  الفرع األوؿ
 .عناصر التموث:  الفرع الثاني

                                         

منصور محاجي، المدلوؿ العممي والمفيـو القانوني لمتموث البيئي، مجمة المفكر، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية ، .د- 1
 . 100، ص 2008القطب الجامعي باتنة،العدد الخامس ،

 .99منصور محاجي ، المرجع نفسو، ص.د - 2
 .47عارؼ صالح مخمؼ، اإلدارة البيئة، المرجع السابؽ، ص -  3
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 أنواع التموث:  الفرع الثالث
 .صور أخرى لممساس بالبيئة: الفرع الرابع

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تعريف التموث البيئي: الفرع األول
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ليس مف السيؿ تحديد المقصود بالتموث البيئي، ألنيا تعتبر ظاىرة مف اكبر المشاكؿ 
التي تواجو كوكب األرض وأكثرىا تعقيدا وغموضا فيي مسألة باتت تؤرؽ باؿ المسؤوليف 

والباحثيف الذيف يجتيدوف في وضع الضوابط الحاكمة والمعايير اآلمنة، التي تحدد مصادر 
التموث وتضبط المموثات عند حدودىا، لذا يصعب وضع تعريؼ جامع مانع لمتموث، ويرجع 
ىذا في واقع األمر إلى طبيعة التموث ذاتو، الذي ال يعرؼ حدودا سياسية يقؼ عندىا كما 

 .انو يغطي تقريبا كؿ مجاالت الحياة البشرية
بالرغـ مف ذلؾ فإننا نسعى في ىذا الفرع إلى محاولة تعريؼ التموث مف الناحية المغوية ومف 

 :الناحية العممية وأخيرا مف الناحية القانونية وىذا مف خالؿ التقسيـ التالي
 .التعريؼ المغوي لمتموث:  أوال
 .التعريؼ العممي لمتموث:  ثانيا
 .التعريؼ القانوني لمتموث: ثالثا
 

 .التعريف المغوي لمتموث: أوال
     يمكف القوؿ أف التموث لغة يعني التمطيخ، يقاؿ لوث الطيف بالتبف والحصى 

" تموث"ويالحظ أف معنى كممة ، 1بالرمؿ ولوث ثيابو بالطيف أي لطخيا ولوث الماء أي كدره
وىو يدور حوؿ تغيير الحالة الطبيعية لألشياء بما ليس مف ماىيتيا أي " يموث"اسـ مف فعؿ 

بعناصر غربية وأجنبية عنيا فيدركيا أي يغير مف طبيعتيا ويضرىا بما يعوقيا عف أداء 
 2.وظيفتيا المعدة ليا

تموث مادي وتموث معنوي،  فالتموث المادي يعني اختالط : والتموث في المغة نوعاف 
أي شيء غريب مف مكونات المادة نفسيا، أما بالنسبة لمتموث المعنوي فيقاؿ تموث فالف 

أي جنوف ويدخؿ في معنى التموث : بفالف رجاء منفعة أي الذ بو، ويقاؿ فالف بو لوثة

                                         

 .407محمد ابف منظور ، لساف العرب،  المرجع السابؽ ص  - 1
 .170الفيروز أبادي ، قاموس المحيط، المرجع السابؽ ص    -

 . 60عبد محمد مناحي المنوخ العازمي ، الحماية اإلدارية لمبيئة المرجع السابؽ ص  - 2
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المعنوي ما يقع عميو بصر اإلنساف مف عناصر مخمة باآلداب و الماسة بالشعور والتي 
 .1يتأذى فييا معنويا

يعني فساد الشيء أو تغيير خواصو وىو يقترب مف : والتموث بشقيو المادي والمعنوي
 2إفساد مكونات البيئة حيث تتحوؿ مف عناصر مفيدة الى عناصر ضارة

ال يتغير في نطاؽ ىذه المغة عف  ( pollution)أما في المغة الفرنسية فاف التموث 
، أما في المغة االنجميزية يقصد 3معناه السابؽ حيث يقصد بو إفساد وسط بإدخاؿ مموث ما 

بالتموث كؿ إجراء تغيير مف اليواء والماء والتربة ويؤثر عمى صالحيتيـ ثـ لالستخداـ 
 .4اآلدمي 
 

 .التعريف العممي لمتموث: ثانيا
كممة تموث مف الناحية العممية ىي كممة عامة وال يوجد عمى العمـو تعريؼ ثابت 

نما ىناؾ عدة اقتراحات بتعريفات تدور حوؿ نفس المعنى الف مفيـو  ومتفؽ عميو بشأنيا وا 
، فقد تضمنت إحدى وثائؽ مؤتمر ستوكيولـ تعريفا بسيطا 5التموث يغمب عميو طابع المرونة

تؤدي النشاطات اإلنسانية بطريقة حتمية إلى إضافة مواد أو مصادر لمطاقة :"لمتموث يقوؿ 
إلى البيئة عمى نحو يتزايد يوما بعد يـو وحينما تؤدي إضافة تمؾ المواد أو تمؾ الطاقة إلى 
تعريض صحة اإلنساف ورفاىيتو وموارده لمخطر أو يحتمؿ أف تؤدي إلى ذلؾ مباشرة أو 

كما عرفتو منظمة التعاوف والتنمية االقتصادية . 6"بطريقة غير مباشرة فإننا نكوف بصدد تموث
إدخاؿ اإلنساف مباشرة أو بطريؽ " بأنو 1974  نوفمبر 14في توصياتيا الصادرة بتاريخ 

غير مباشرة لمواد أو لطاقة في البيئة الذي يستنتج بنتائج ضارة ، عمى نحو يعرض صحة 
                                         

 .48عبد القادر الشيخمي، حماية البيئة المرجع السابؽ ص -  1
 .28المسؤولية الدولية عف حماية البيئة المرجع السابؽ، ص : أ صباح العشاوي  - 2

3   - le petit Larousse illustré, Op, Cit, p797. 
4   - Callims (William), the Collins English Dictionary , Great Britains, p12. 

 .62الحماية اإلدارية لمبيئة، المرجع السابؽ، ص : عيد محمد مناحي المنوخ العازمي -  5
 .75 ص 2010 دار الراية لمنشر والتوزيع ، األردف 1اإلعالـ الزراعي والبيئي ط: محمد أبو سمرة  - 6

 .48عارؼ صالح مخمؼ، اإلدارة البيئية، المرجع السابؽ ص . د   -
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اإلنساف لمخطر ويضر بالمواد الحيوية وبالنظـ البيئية ويناؿ مف قيـ التمتع بالبيئة أو يعوؽ 
 .1"االستخدامات األخرى المشروعة لموسط 

التموث ىو إفساد مباشر لمخصائص العضوية أو البيولوجية أو :"وفي تعريؼ آخر 
اإلشعاعية ألي جزء مف البيئة، مثال بتفريغ أو إطالؽ أو إيداع نفايات أو مواد مف شانيا 

التأثير عمى االستعماؿ المفيد، أو بمعنى أخر تسبب وضعا يكوف ضارا أو يحتمؿ األضرار 
 .2"بالصحة العامة أو سالمة الحيوانات والطيور والحشرات واألسماؾ والموارد الحية والنباتات

وجود أي مادة أو طاقة في البيئة الطبيعية بغير كيفيتيما أو :"وعرؼ أيضا بأنو 
كميتيما، أو في غير مكانيما أو زمانيما، بما مف شانو اإلضرار بالكائنات الحية أو اإلنساف 

 .3"في أمنو أو صحتو أو راحتو 
التموث البيئي ظاىرة تتمثؿ في ظيور عدد مف المواد الجديدة في وسط مف أوساط البيئة 

 .4لـ تكف موجودة فيو مف قبؿ أو إنما كانت موجودة، ولكف زاد تركيزىا (ماء وىواء وتربة)
التموث وفقا لمتعريؼ الذي تقدـ بو البنؾ الدولي ىو كؿ ما يؤدي نتيجة التكنولوجيا 

المستخدمة إلى إضافة مادة غريبة إلى اليواء أو الماء أو الغالؼ األرضي تؤدي الى التأثير 
 .5"عمى نوعية الموارد وعدـ مالئمة  وفقدانيا خواصيا، أو تؤثر عمى استقرار تمؾ الموارد

استنادا إلى المفاىيـ السابقة يمكننا القوؿ ىناؾ اتجاه نظر إلى التموث مف خالؿ 
اإلضرار التي يحدثيا ، واتجيا أخر اتسـ بكونو تطرؽ إلى األسباب التموث  ونتائجو ميا 

لكف بالرغـ مف ذلؾ حدوث تغيير اتسمت معظـ التعريفات عمى أنيا اشتممت عمى عناصر 

                                         

 .78احمد عبد الكريـ سالمة، قانوف حماية البيئة المرجع السابؽ ص -  1
 .12ص .2008دار مؤسسة رسالف، سوريا ،. المسؤولية الدولية عف الضر البيئي : سيير إبراىيـ حاجـ الييتي - 2

، 2000عبد القادر رزيؽ المخادمي ،التموث البيئي، مخاطر وتحديات المستقبؿ، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر،    -
 .24ص 

 .45قانوف حماية البيئة في ضوء الشريعة،المرجع السابؽ ،ص : ماجد راغب الحمو.د- 3
 .78فتحي الدردار، البيئة في مواجية التموث، المرجع السابؽ، ص . أ-  4
 .23عمى سعيداف ، حماية البيئة، المرجع السابؽ ص . د  -5
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، واف يقترف ىذا التغير بحدوث ضرر 1أف يتـ حدوث تغيير كمي أو كيفي: التموث اآلتية
 .2بيئي، واف يكوف سبب التموث عائدا إلى اإلنساف

 
 .التعريف القانوني لمتموث:  ثالثا

عادة مف تعريؼ التموث يحدد بموجبو المشرع  ال تخمو القوانيف المتعمقة بحماية البيئة
مفيـو التموث ومصادره وخصائصو، وكؿ ما ارتبط بو وفقا لمسياسة التي يتبناىا في ىذا 

الشأف، وىذا عمى الرغـ مف أف التعريفات تترؾ لمفقياء وعدـ إدراجيا في القوانيف إال وانو في 
ذا تعمؽ األمر بمسائؿ فنية ذات طبيعة عممية يغمب فيما الجانب الفني  بعض الحاالت وا 

 .3المتطور باستمرار، كما ىو الحاؿ في موضوع التموث البيئي
عرؼ المشرع التموث في الفقرة الثامنة مف المادة الرابعة مف : ففي الجزائر مثال 

كؿ تغيير :" المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة بأنو 03/10القانوف رقـ 
مباشر أو غير مباشر لمبيئة ، يتسبب فيو كؿ فعؿ يحدث أو قد يحدث وضعية مضرة 
بالصحة وسالمة اإلنساف والنبات والحيواف واليواء والجو والماء واألرض  والممتمكات 

مف خالؿ ما تقدـ، نستنتج بأف المشرع قرر حماية البيئة في أوسع " الجماعية والفردية 
معانييا مف كؿ عمؿ مف شأنو اإلضرار بيا، كما نستنتج بأنو عند تعريفو لمتموث ركز عمى 
فكرة التغيير الطارئ عمى البيئة، أي االنتقاؿ مف وضع إلى أخر وبطبيعة الحاؿ فإف التغيير 

 .يكوف في االتجاه السمبي بما يخؿ بالتوازف البيئي
، وىذا يوسع مف دائرة "بطريقة مباشرة أو غير مباشرة"ونالحظ أيضا أف التعريؼ أورد تعبير 

المسؤولية إذ قد يقـو اإلنساف بأفعاؿ تنتج عنيا إضرار غير مباشرة لإلنساف والكائنات الحية 
 .األخرى

                                         

 .46قانوف حماية البيئة في ضوء الشريعة، المرجع السابؽ، ص: ماجد راغب حمو.د - 1
 .102منصور محاجي، المدلوؿ والمفيـو القانوني لمتموث البيئي، المرجع السابؽ، ص . د-  2
عصاـ الديف القميوبي، مالحظات عمى مشروع قانوف في شاف حماية البيئة، المؤتمر االعممي األوؿ لمقانونييف -  3

 25المصرييف حوؿ الحماية القانونية لمبيئة في مصر،الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع، القاىرة
 . 05ص.،مجموعة أعماؿ المؤتمر1992فبراير 
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 .عناصر التموث البيئي: الفرع الثاني
تكاد تجمع غالبية الفقو عمى أف تعريؼ أو مفيـو القانوني لمبيئة حتى يكوف دقيقا 

إدخاؿ مواد مموثة في الوسط البيئي، حدوث : يجب أف يأخذ في اعتباره عناصر أساسية وىي
 .تغيير غير مرغوب فيو في ذلؾ الوسط، أف يتـ ىذا اإلدخاؿ بواسطة اإلنساف 

 : بناء عميو سنعرض ليذه العناصر مف خالؿ التقسيـ اآلتي
 .إدخاؿ مواد مموثة في الوسط البيئي: أوال -

 .حدوث تغيير بيئي ضار: ثانيا -

 .أف يكوف التموث بفعؿ إنساف: ثالثا -
 .إدخال مواد مموثة في الوسط البيئي: أوال

    حتى يتحقؽ التموث المعتبر قانونا فيجب أف يتـ إدخاؿ مواد أو طاقة في الوسط 
البيئي سواء كانت ىذه المواد في صورة صمبة أو سائمة أو غازية أو كانت تمؾ الطاقة في 

شكؿ حرارة أو إشعاع، وأف تؤدي  ىذه العوامؿ المموثة إلى حدوث تغيير في البيئة أو تسبب 
 1أضرارا تصيب الكائنات الحية

  بحيث يكوف وجود ىذه المادة أو الطاقة المموثة في البيئة الطبيعية بغير كيفياتيا أو 
أو في غير مكانيا أو زمانيا، بما مف شأنو اإلضرار بالكائنات الحية أو اإلنساف في  كمياتيا،

 .2أمنو أو صحتو أو راحتو

                                         

 63الحماية اإلدارية لمبيئة، المرجع السابؽ ص : عيد محمد المناحي العازمي . د -  1
 .48قانوف حماية البيئة في ضوء الشريعة ،المرجع السابؽ، ص : ماجد راغب حمو.د - 2
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كما ال يشترط أف تكوف اآلثار الضارة قد وقعت بالفعؿ، بؿ يكفي أف يكوف ىناؾ احتماؿ      
، وقد أشار 1بأف الفعؿ المتسبب في التموث، يمكف أف يؤدي إلى إحداث ىذا الضرر مستقبال

المشرع الجزائري إلى ىذه النقطة صراحة عندما عرؼ التموث في الفقرة الثامنة مف المادة 
كؿ تغيير :"المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة بأنو 03/10الرابعة مف القانوف 

مباشر أو غير مباشر لمبيئة يتسبب فيو كؿ فعؿ يحدث أو قد يحدث وضعية مضرة بالصحة 
 ... " .وبسالمة اإلنساف والنباتات

 
 .حدوث تغيير بيئي ضار: ثانيا

إف مجرد إدخاؿ عوامؿ مموثة إلى الوسط البيئي ليس كافيا لمقوؿ بوجود التموث 
نما يجب أف يترتب عمى إدخاؿ ىذه العوامؿ نتيجة معينة إلدخاؿ ىذه  المعتبر قانونا وا 

العوامؿ المموثة إلى الوسط البيئي ذلؾ ييتـ في األصؿ بالنتائج المترتبة عمى األفعاؿ أو 
المحتمؿ ترتبيا عمييا وليس باألفعاؿ المجردة عف نتائجيا والمنفصمة عنيا، وعميو يجب أف 
تؤدي العوامؿ المموثة التي يتـ إدخاليا لموسط البيئي إلى إحداث آثار ضارة بالبيئة تمحؽ 

، وىذا التغيير قد يكوف نوعي أو كمي أو في غير أوانو أو 2بالكائنات الحية وغير الحية 
 .3مكانو 

كزيادة نسبة غازات الكربوف في الجو يؤدي إلى تراكـ ىذه المادة : التغيير الكيفي-
 .في الطبقة الجوية فيحوليا إلى حالة غازية ضارة

إزالة الغابات وتقميص المساحات الخضراء لحساب التعمير، يؤدي : التغيير الكمي-
الى التغيير الكمي في مكونات اليواء جراء حجب دور الغابات في استبداؿ غاز ثاني أكسيد 

 .الكربوف بغاز األوكسجيف في عممية التمثيؿ الضوئي

                                         

 .276نبيمة عبد الحميـ كامؿ، نحو قانوف موحد لمبيئة، المرجع السابؽ ص .د - 1
 .64الحماية اإلدارية لمبيئة ، المرجع السابؽ ص : عبد محمد مناحي المنوح العازمي . د - 2
 .48-47-46ص : المرجع السابؽ: اإلدارة البيئية: عارض صالح مخمؼ. د - 3
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نقؿ المواد المشعة والخطرة مف مكاف إلى أخر يترتب عميو إضرار : التغير المكاني-
البيئة، كما في نفؿ بعض البضائع التي تستخدـ ألغراض حربية، أو نقؿ النفط بالسفف 

والبواخر عف طريؽ البحار وغرؽ بعضيا يؤدي إلى تموث الماء مما يؤدي إلى اإلضرار 
 .بالكائنات الحية األخرى

كتواجد بعض المواد الطاقة أو الطاقات في البيئة في غير وقتيا : التغير الزماني- 
 .وجود المياه في األراضي الزراعية في غير أوقات الري ضارا بمزروعاتيا: مثؿ

غير أف حدوث تغيير في البيئة  ال يكفي في حد ذاتو لمقوؿ يتوافر حالة تموث بيئي 
نما ينبغي لذلؾ أف تؤدي ىذه التغييرات أو يحتمؿ أف تؤدي الى آثار ضارة ، فتغيير البيئة  وا 
أيا كاف مصدر قد ال يستدعي  االىتماـ أذا لـ يكوف لو نتائج عكسية وأثار ضارة تصيب 

أو تناؿ مف قيـ التمتع بالبيئة أو تعوؽ   ،1 النظاـ البيئي وتعرض حياة اإلنساف لمخطر
 .2االستخدامات األخرى المشروعة لموسط الطبيعي

   
 .أن يكون التموث بفعل إنسان: ثالثا

عمى الرغـ مف أف التموث قد يكوف ناتجا في بعض األحياف عف بعض الظواىر 
الطبيعية كالعواصؼ والبراكيف  والزالزؿ والفيضانات التي تؤدي الى التأثير عمى التوازف 
البيئي  غير أننا مادمنا في إطار المعالجة القانونية لمتموث البيئي ، فإف ىذا النوع مف 

التموث ال يمكف أف يكوف محال لمتنظيـ القانوني ، فإف القانوف ال يخاطب إال اإلنساف بمثابة 
شخص طبيعي أو طبيعيي أو يخاطب األشخاص المعنوية والقانوف ال ييتـ إال بأفعاؿ 

 . 3اإلنساف المؤدية لمتغيير البيئي بشكؿ مباشر أو غير مباشر 

                                         

 .82قانوف حماية البيئة المرجع السابؽ ص : احمد عبد الكريـ سالمة. د- 1
2  -  Alexander kiss : droit  international  de l’environnement, pedone, paris,1989, p69.  

 .32المسؤولية الدولية عف حماية البيئة ، المرجع السابؽ، ص : صباح العشاوي - 3
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إذف فالذي يعيننا ىو التغيير الناجـ عف عمؿ اإلنساف، فأغمب التموث الذي يصيب 
البيئة يتحقؽ بفعؿ ونتيجة تعمده أو إىمالو أو عجزه عف إقامة التوازف بيف األعماؿ الالزمة 
 .1إلشباع حاجات وأطماعو المتزايدة أو بيف المحافظة عمى سالمة البيئة وخموىا مف التموث

الذي يتـ بغير مراقبة أو تسيير محكـ، " العمراني التوسع"ومف أمثمة ذلؾ التموث الناجـ عف 
 .الخ......أو األنشطة الصناعية والتجارية والتخمص مف النفايات

كما أف اإلنساف بأعمالو المؤثرة عمى البيئة ال يأتي بجديد مطمؽ مف عنده، فيو ال يستحدث 
عنصرا غير موجود في الطبيعة أصال، وال يخمؼ مادة أولية ال أساس ليا في الكوف، وكؿ 
 .2ما يفعمو ىو أف يغير في موجودات البيئة مف حيث الكيؼ أو الكـ  أو المكاف أو الزماف

نضيؼ رأينا إلى الرأي الذي يقوؿ باف التموث بمفيومو القانوني ال يمكف أف يشمؿ 
التموث الناتج عف الظواىر الطبيعية، وذلؾ في نطاؽ المسؤولية عف األفعاؿ المؤدية لمتموث 
باعتبار أف الطبيعي أو المعنوي ىو الذي يكوف محؿ المساءلة القانونية،  إال أننا نختمؼ 
معو في قولو أف ىذا النوع  مف التموث ال يمكف أف يدخؿ في نطاؽ التنظيـ القانوني بؿ 

العكس فيو مف المتصور أف يكوف محال لمتنظيـ القانوني وذلؾ مف خالؿ القانوف اإلداري 
بصفة خاصة ومثاؿ ذلؾ وضع إجراءات خاصة بمواجية الكوارث البيئية الناتجة عف األفعاؿ 

 .الطبيعة والقوة القاىرة
 

 .أنواع التموث البيئي: الفرع الثالث
يقسـ العمماء التموث إلى أقساـ متنوعة استنادا إلى معايير مختمفة، إذ يقسـ التموث 
بالنظر إلى نوع المادة المموثة أو الطبيعية الحادث، كما يقسـ استنادا عمى مصدره، وىناؾ 
تقسيـ ثالث بالنظر إلى النطاؽ الجغرافي الذي يظير فيو التموث، وتقسيـ رابع استنادا عمى 
درجة التموث وشدة تأثير عمى النظاـ البيئي، كما يقسـ بالنظر إلى نوع البيئة التي يحدث 

فييا التموث، ووفقا ليذه التقسيمات المختمفة تتحدد األنواع المتعددة لمتموث البيئي، ومع ذلؾ 

                                         

 . 106-105منصور محاجي، المدلوؿ العممي والمفيـو القانوني لمتموث البيئي، المرجع السابؽ ص . د - 1
 .46ماجد راغب الحمو، قانوف حماية البيئة في ضوء الشريعة ، المرجع السابؽ ص . د - 2
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ينبغي التذكير باف ظاىرة التموث ظاىرة عامة ومترابطة ال تتجزأ، واف القوؿ بوجود أنواع 
لمتموث البيئي، ال يعني  البتة وجود انفصاؿ بيف ىذه األنواع أو االختالؼ فيما بينيا، لكف 

 . ضرورات البحث العممي تقضي المعالجة الجزئية لظاىرة التموث
 : 1وبناء عمى ذلؾ سنتعرض لألنواع المختمفة لمتموث البيئي كاألتي

 .أنواع التموث بالنظر الى طبيعتو: أوال
 : يقسـ التموث استنادا الى طبيعة أو نوع المادة المموثة الى عدة أنواع

 : التموث البيولوجي - أ
يعرؼ بأنو التموث الناتج عف تواجد مواد عضوية أو كائنات حية مرئية أو مجيريو 
نباتية أو حيوانية في الوسط البيئي كالماء واليواء مثؿ البكتيريا والفطريات وغيرىا ويعد مف 

 .2 مميوف سنة2000أقدـ صورة التموث عمى وجو األرض أي عند 

 : التموث الكيميائي- ب
يعد ىذا النوع مف اشد أنواع التموث خطرا ف وذلؾ الزدياد المواد الكيميائية في 

عصرنا الحاضر وتنوعيا بدرجة خيالية وانتشارىا بكثرة واختراقيا لكؿ الحواجز، كما قد تتحد 
المبيدات : ىذه الكيماويات مع بعضيا مكونة مركبات أكثر تسميما ومف أىـ ىذه المموثات

الزراعية، المخصبات الكيميائية، والمضافات الحيوية، الصناعات الغذائية،المعادف مموثات 
 3الخ....غازية

 : التموث اإلشعاعي- ج
يتمثؿ ىذا النوع بتسرب مواد مشعة إلى احد مكونات البيئة، مف ماء وىواء وتربة 
ويعد التموث اإلشعاعي أخطر أنواع التموث، ألنو ال يرى وال يشـ وال يحس فيو عبارة عف 
مواد مشعة تتسمؿ إلى جسـ اإلنساف بيسر وسيولة دوف أي مقاومة ومف غير أف يترؾ أثرا 

                                         

د عيد محمد المناحي المنوخ العازمي ، الحماية اإلدارية لمبيئة ، المرجع :المزيد مف التفصيؿ حوؿ أنواع التموث انظر  - 1
 . وما بعدىا66السابؽ ص 

 .106نجـ العزاوي ، عبد هللا النقار، اإلدارة البيئة ، المرجع السابؽ، ص  - 2
 .34.35صاج العشاوي ، المسؤولية الدولية عف حماية البيئة ، المرجع السبؽ ص . أ 3
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وفاتو، وغالبا ما يحدث التموث اإلشعاعي إما مف مصادر طبيعية كاألشعة الصادرة مف 
الفضاء الخارجي أو الغازات المتصاعدة مف الفقرة األرضية أو مف مصادر صناعية 

   1كمحطات تولي الطاقة النووية والمفاعالت النووية
وقد عرؼ القانوف الجزائري اإلشعاع النووي كأحد المموثات التي تتعرض ليا البيئة 

كؿ إشعاع كيرومغناطيسي أو جسيمي قد يؤدي إلى تأييف المادة :"في الجزائر عمى انو 
 .2" المعرضة لو بصفة مباشرة أو غير مباشرة

 

 .أنواع التموث بالنظر إلى مصدره: ثانيا

 .يقسـ التموث البيئي بناء عمى مصدره إلى نوعيف ، تموث طبيعي وأخر صناعي 
 

 : التموث الطبيعي- أ
وىو التموث الذي يعد مف الظاىر الطبيعية التي تحدث مف حيف ألخر كالزالزؿ 

والبراكيف والصواعؽ  كما تتسـ بعض الظواىر المناخية كالرياح واألمطار في إحداث بعض 
صور التموث البيئي إذف ىذا التموث مصادره طبيعية ال دخؿ لإلنساف فييا، وتتسـ ىذه 

 . 3الظواىر صعوبة واستحالة السيطرة عمييا ورقابتيا 

وحيث أف القانوف ال يخاطب إال اإلنساف وال ييتـ إال باألفعاؿ الصادرة منو لذلؾ ال يمكف أف 
تكوف ىذه الظواىر محال لمتنظيـ القانوني لحماية البيئة، إذ يقتصر ىذا التنظيـ عمى التغيير 

 .4اإلداري لمبيئة ونقصد بو فعؿ اإلنساف
 

 

                                         

 .56ص .عارؼ صالح مخمؼ، اإلدارة البيئية، المرجع السابؽ. د - 1
ر .ج. المتعمؽ بتدابير الحماية مف اإلشعاعات المؤينة11/4/2005 المؤرخ في 118-05المادة الثانية، مف المرسـو  - 2

  .27/2005عدد 
 .67عبد محمد مناحي المنوخ العازمي، الحماية اإلدارية لمبيئة، المرجع السابؽ، ص . د - 3
 .276نبيمة عبد الحميـ كامؿ، نحو قانوف موحد لحماية البيئة، المرجع السابؽ، ص. د - 4
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 : التموث الصناعي- ب
 ينتج التموث الصناعي عف اإلنساف ونشاطو وتفاعمو مع الطبيعة التي مف حولو 
بقصد قضاء حوائجو المعيشية، وعميو فانو يجد مصدره في أنشطة اإلنساف الصناعية 

 .1والزراعية و الخدمية والترفييية وغيرىا
وفي استخداماتو المتزايدة لمظاىر التقنية الحديثة ومبتكرتيا المختمفة كالمموثات 

الناجمة عف استيالؾ الوقود في إنتاج الطاقة تعد ىذه األنشطة الصناعية ىي المسئولة عف 
بروز مشكمة التموث في العصر الحاضر وبموغيا ىذه الدرجة الخطيرة التي تيدد حياة وبقاء 

  .2اإلنساف عمى سطح األرض
 .أنواع التموث بالنظر إلى نطاقو الجغرافي : ثالثا 

 .تموث محمي، تموث بعيد المدى :3ينقسـ التموث بالنظر إلى نطاقو الجغرافي إلى نوعيف

 : التموث المحمي- أ
ويقصد بو التموث الذي ال يتعدى أثار الحيز اإلقميمي لمكاف مصدره ، بمعنى انو 
التموث المحصور سواء مف حيث مصدره أو في أثاره في منظمة معينة أو إقميـ معيف أو 

مكاف محدد  و مثؿ ىذا النوع مف التموث إذا ما حدث ورتب آثاره فانو يثير مسؤولية اإلدارة 
 . 4عف اإلخالؿ بواجب حماية عناصر البيئة

 : التموث بعيد المدى- ب
عمى عكس التموث المحمي فاف ىذا النوع مف التموث تتعدى آثاره نطاؽ المنطقة التي 

 بأنو التموث الذي يكوف مصدره 1979يوجد بيا مصدره ، وقد عرفتو اتفاقية جنيؼ لسنة 
العضوي موجودا كميا آو جزئيا في منطقة تخضع لالختصاص الوطني لدولة ويحدث آثاره 

                                         

 .49صباح العشاوي ، المسؤولية الدولية عف حماية البيئة، المرجع السابؽ، ص. د - 1
 .107المدلوؿ العممي والمفيـو القانوني لمتموث البيئي، المرجع السابؽ، ص : منصور محاجي. د - 2
بمديات سيؿ وادي مزاب، رسالة : دور الجماعات المحمية في مجاؿ حماية البيئة  دراسة حالة : رمضاف عبد الحميد  - 3

 .16 ص 2012ماجستير في العمـو السياسية ،كمية الحقوؽ  والعمـو السياسية ، جامعة قاصدي مرباح ػ ورقمة ، الجزائر 
 .  69عبد محمد مناحي المنوخ العازمي ، الحماية اإلدارية لمبيئة ، المرجع السابؽ ص . د - 4
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الضارة في منطقة لالختصاص الوطني لدولة أخرى ومثؿ ىذا النوع مف التموث يثير 
 .1إشكاالت عديدة سواء عمى المستوى القانوف الدولي أو عمى المستوى القانوف المحمي

 

 .أنواع التموث بالنظر إلى آثاره عمى البيئة: رابعا
ليست كؿ صور التموث الموجودة في البيئة خطرة عمى النظاـ البيئي أو عمى صحة 
اإلنساف أو سالمتو، كما أنيا في الوقت نفسو ليست عمى نفس الدرجة في الخطورة والتأثير، 
عمى ىذا األساس ينقسـ التموث تبعا إلى آثاره عمى البيئة إلى تموث معقوؿ، وتموث خطير 

 .وآخر مدمر
 

 :التموث المعقول- أ
ويراد بو التموث الموجود في أغمب المناطؽ، ال تكاد منطقة مف مناطؽ العالـ تخمو 

منو وىو عمى درجة محددة مف درجات التموث، وال يصاحب ىذا النوع مف التموث أي 
، ومثاؿ ذلؾ المصانع التي ال 2مشاكؿ بيئية كبيرة، أو أخطار واضحة عمى البيئة واإلنساف

ينتج عنيا تموث ممحوظ والمشاريع الزراعية والمجمعات السكنية الصحية التي ال يمكف 
 .معالجتيا بسيولة مف خالؿ وحدات المعالجة

 
 :التموث الخطر- ب

يمثؿ ىذا النوع مف تموث مرحمة متقدمة تتعدى فييا كمية ونوعية المموثات خط 
األماف البيئي الحرج، وتبدأ في التأثير السمبي عمى العناصر البيئية الطبيعية أو البشرية 

بشتى أشكاليا، وىذه الدرجة في التموث تبرز بشكؿ واضح في الدوؿ الصناعية، حيث توجد 

                                         

 . 61عارؼ صالح مخمؼ ، اإلدارة البيئية ، المرجع السابؽ ص . د - 1
، أغسطس 405عبد هللا رمضاف الكندري، التموث اليوائي واألبعاد البيئية واالقتصادية، مجمة العربي، الكويت، العدد -  2

 .92، 91، ص 1992
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المموثات الصناعية والمنتجات الحديثة والتوسع اليائؿ في استخدامات المصادر المختمفة 
 .1لمطاقة واألمثمة كثيرة عف الكوارث البيئية الناجمة عف ىذا النوع مف التموث

 :التموث المدمر- ج
يعمؿ ىذا النوع مف التموث في طياتو إنذارا لمبشرية، حيث تتعدى فيو المموثات الحد 

الخطر لتصؿ إلى الحد المدمر وفيو ينيار النظاـ السيكولوجي ويصبح غير قادر عمى 
، ولعؿ حادثة تشرنوبيؿ التي وقعت في 2العطاء نظرا الختالؿ التوازف البيئي بشكؿ جذري

 الذي أدى إلى تموث التربة في معظـ الدوؿ المجاورة، 1986المفاعؿ النووي السوفياتي عاـ 
وكذلؾ المحاصيؿ الزراعية والحيوانات، وانتقمت نواتج االنشطار إلى معظـ دوؿ العالـ، فقد 
وصمت إلى جنوب إفريقيا مف أقصى الشماؿ، وذلؾ يؤكد ما يقاؿ ليس لمتموث البيئي حدود 

 .3سياسية أو جغرافية
 
 .أنواع التموث بالنظر إلى نوع البيئة التي يحدث فييا: خامسا

ىواء، ماء، تربة، : تنقسـ األوساط البيئية القابمة بطبيعتيا لمتموث إلى ثالثة أقساـ
تموث : وبناء يقسـ التموث بالنظر إلى الوسط البيئي الذي يحدث فيو إلى ثالثة أنواع وىي

ىوائي، تموث المياه، تموث التربة، ويعتبر ىذا التقسيـ مف أكثر التقسيمات انتشارا، نظرا 
حاطتو بكافة أنواع التموث  .لشموليتو وا 

 

                                         

 :مف أمثمة الكوارث البيئية ذات درجة التموث الخطر حادثة-  1
 وأدى إلى 1984التموث الناتج عف تسرب غاز الميثيؿ مف مصنع إلنتاج المبيدات الحشرية في مدينة بوباؿ اليندية سنة = 

 . شخص2500موت 
 شخص، انظر، محمد بف زعمية، حماية البيئة، دراسة 1200 أدى إلى وفاة 1962، 1952تموث اليواء في لندف سنتي - 

مقارنة بيف الشريعة والقانوف الجزائري، رسالة ماجستير في الشريعة والقانوف، كمية العمـو اإلسالمية، جامعة الجزائر، 
 .34، ص 2002

يوسفي نور الديف، المسؤولية المدنية عف أضرار التموث البيئي، رسالة ماجستير في العمـو القانونية واإلدارية، كمية -  2
 .49، ص 2006الحقوؽ والعمـو االقتصادية، جامعة ورقمة، 

 .101، ص 2000، دار السالـ، القاىرة مصر، 1عبد الرحماف جيرة، اإلسالـ والبيئة، الطبعة .د-  3
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 : التموث اليوائي- أ
يعتبر اليواء مموثا عند وجود مواد غريبة فيو وتصبح ىذه المواد غير مرغوب 

فييا،عندما يكوف تواجدىا بتراكيز قد تمحؽ أضرار جمة لإلنساف وممتمكاتو وبيئتو وقد تكوف 
 .1ىذه المواد الغريبة عمى شكؿ أتربة وأبخرة وغازات أو رذاذ وغيرىا

وفي نفس ىذا السياؽ جاء تعريؼ المشرع الجزائري لمتموث اليوائي في الفقرة العاشرة 
 المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 03/10مف القانوف رقـ  (04)مف المادة 

إدخاؿ أية مادة في اليواء أو الجو بسبب انبعاث غازات أو أبخرة أو أدخنة أو جزيئات : "بأنو
 ".صمبة، مف شأنيا التسبب في أضرار وأخطار عمى اإلطار المعيشي

مف نفس القانوف المواد التي مف شأنيا تحدث تموث ىوائي إذ  (44)كما حدد في المادة 
يحدث التموث الجوي في مفيـو ىذا القانوف، بإدخاؿ بصفة مباشرة أو : "تنص عمى ما يمي

 :غير مباشرة في الجو وفي الفضاءات المغمقة مواد في طبيعتيا
 .تشكيؿ خطر عمى الصحة البشرية -

 .التأثير عمى التغيرات المناخية أو إفقار طبقة األوزوف -

 .اإلضرار بالمواد البيولوجية واألنظمة البيئية -

 .تيديد األمف العمومي -

 .إزعاج السكاف -

 .إفراز روائح كريية شديدة -

 .اإلضرار باإلنتاج الزراعي والمنتجات الزراعية الغذائية -

 .تشويو البنايات والمساس بطابع المواقع -

 .إتالؼ الممتمكات المادية -

                                         

 .103نجـ الغزاوي، عبد هللا النقار، إدارة البيئة، المرجع السابؽ، ص .د-  1
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يعد التموث اليوائي مف اخطر أنواع التموث البيئي عمى صحة وسالمة اإلنساف وعمى 
المكونات البيئية عموما ىذا بفعؿ سرعة انتشاره وصعوبة التحكـ فيو ويعد المسؤوؿ سنويا 

عف فئات اآلالؼ مف الوفيات عالوة عمى العديد مف الحاالت المرضية وعف اختفاء 
مساحات واسعة مف الغابات واألراضي الزراعية وتدىور األنيار والبحيرات وتآكؿ المباني 

  .1والمنشآت األثرية ، وغير ذلؾ مف اإلضرار المختمفة الناتجة عف تموث اليواء

وتعتبر المصانع في أىـ األسباب المؤدية إلى ىذا النوع الخطير، األمر الذي يفرض 
ضرورة منع إقامة أية منشأة سكنية أو تجارية في المناطؽ الصناعية، حتى يمنع أي زحؼ 

  .2حتى ال تمتحـ المناطؽ السكنية مع المناطؽ الصناعية. عمراني اتجاه ىذه المناطؽ
 : التموث المائي- ب

البيئة المائية ىي الوسط الطبيعي لألحياء المائية والثروات الطبيعية األخرى، وبالنظر 
إلى القيمة االقتصادية الموارد والثروات المائية، فقد بدا مف الضروري أماـ الدوؿ في 

المجتمع المعاصر وضع القواعد النظامية التي تكفؿ رسـ نطاؽ وحدود سمطات كؿ دولة 
 .   3عمى البحار و األنيار

تمويث المياه ىو كؿ تغيير في الصفات الطبيعية لمماء، يجعمو مصدرا حقيقيا أو 
محتمال لممضايقة أو اإلضرار باالستعماالت المشروعة لممياه، وذلؾ عف طريؽ إضافة مواد 
غريبة تسبب في تعكير المياه أو تكسبو رائحة أو لونا، فقد يحدث تموث فيزيائي أو كيميائي 

، وينشأ ىذا النوع مف التموث عموما نتيجة 4أو حيوي أو إشعاعي يؤدي إلى اإلضرار بالماء
. لطرح كميات ىائمة مف الفضالت التجمعات الحضرية ونفايات المصانع والمعامؿ ومحطات
توليد الطاقة ووسائؿ النقؿ في المياه الجارية، حيث يتشرب جزءا كبيرا إلى المياه الجوفية 

                                         

 .71عيد محمد مناحي المنوخ العازمي، الحماية اإلدارية لمبيئة، المرجع السابؽ، ص .د - 1
 .79محمد أبو سمرة ، اإلعالـ الزراعي والبيئي ، المرجع السابؽ ، ص  - 2
 212احمد عبد الكريـ سالمة، قانوف حماية البيئة، المرجع السابؽ، ص  - 3
 .64ص .المرجع السابؽ.اإلدارة البيئية. عارؼ صالح مخمؼ. د - 4
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فيموثيا، كما أف مياه الصرؼ الصحي والزراعي فمعظميا يمر دوف معالجة وتتسرب بما 
 .1تحممو مف مواد مموثة في المياه الجارية أو المياه الجوفية

يؤكد التقرير القومي المصري عف البيئة أف األمراض المنقولة عف طريؽ المياه 
 ألؼ شخص في العالـ وذلؾ بناء عمى 890المموثة قد أدت إلى وفاة ما يقارب مف 

 .2اإلحصاءات الرسمية المسجمة لدى منظمة الصحة العالمية

 المتعمؽ بحماية البيئة في إطار 03/10عرؼ المشرع الجزائري تموث المياه في القانوف رقـ 
إدخاؿ أية مادة في الوسط المائي مف شأنيا أف تغير الخصائص :"التنمية المستدامة بأنو 

الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية لمماء وتتسبب في مخاطر عمى صحة اإلنساف، وتضر 
بالحيوانات أو النباتات البرية والمائية وتمس بجماؿ الموقع أو تعرقؿ أي استعماؿ طبيعي 

 .3"أخر
أما بالنسبة لتموث البيئة البحرية فانو يقصد بو وفقا لما جاء في الفقرة الرابعة مف 

بما في .إدخاؿ اإلنساف في البيئة البحرية"1982المادة األولى مف اتفاقية قانوف البحار لعاـ 
مواد أو طاقة تنجـ عنيا أو يحتمؿ أف –ذلؾ مصاب األنيار بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

ينجـ عنيا أثار مؤذية مثؿ اإلضرار بالمواد الحية والمياه البرية، وتعريؼ الصحة البشرية 
عاقة األنشطة البحرية بما في ذلؾ صيد األسماؾ وغيره مف أوجو االستخداـ " لإلخطار وا 

  .  4لمشروع البحار، والحط مف نوعية وقابمية مياه البحر لالستعماؿ
 :تموث التربة- ج

 أف التربة مصدر طبيعي 1971جاء في تقرير األمـ المتحدة حوؿ بيئة الحياة عاـ 
محدود وغير قابؿ لالستبداؿ وفي حالة اإلىماؿ واليدر يصبح ىذا المصدر في كثير مف 

                                         

 . وما بعدىا 72صباح العشاوي ، المسؤولية الدولية عف الحماية البيئية ، المرجع السابؽ ، ص  - 1
 .71عيد محمد مناحي المنوح العازمي ، الحماية اإلدارية لمبيئة ، المرجع السابؽ . د - 2
 . المرجع السابؽ03/10 مف القانوف رقـ 04انظر المادة  - 3
 102فتحي الدردار،البيئة في مواجية التموث ،المرجع السابؽ، ص -  4

 . 72عيد محمد مناحي المنوخ العازمي ، المرجع نفسو ص    - 
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أنحاء العالـ حدودا فاصمة أما أي تقدـ الحؽ لممجتمع البشري وما أف تتوقؼ التربة عف 
  .1الحياة أو تنعدـ، ينعدـ الوجود البيولوجي مع حموؿ عواقب وخيمة عمى البشرية

إف مصادر تموث التربة عديدة ومتنوعة واف كانت النفايات أو الفضالت تعد  مف أىـ 
ىذه المصادر، لما ليا مف تأثير عمى صحة االقتصاد الوطني، وتنتج ىذه المخمفات عف 

األنشطة الصناعية والزراعية والمنزلية، وىي تشمؿ القمامة والنفايات، سواء كانت صمبة أو 
، إضافة إلى الزحؼ العمراني وما ينجز عنو مف قطع لألشجار 2سائمة، عادية أـ خطيرة

زالة لمغابات وقد أشارت اإلحصائيات إلى أف  مف أراضي العالـ قد تدىورت بفعؿ  (%15)وا 
األنشطة اإلنسانية وىذا ما يؤدي  بالنتيجة إلى اإلضرار بالكائنات الحية وال يخفى عف الباؿ 

 .3أف كؿ ما يموث الماء واليواء يموث التربة أيضا والعكس صحيح
لقد تحدث المشرع الجزائري عف مقتضيات حماية التربة مف التموث ضمف القانوف 

وتحديدا في الفصؿ الرابع الذي " مقتضيات الحماية البيئية"المتعمؽ بالبيئة في الباب الثالث 
حتى المادة  (59)وىذا في المادة " جاء بعنواف مقتضيات حماية األرض وباطف األرض

حيث أكد عمى ضرورة حماية األرض وباطف األرض والثروات التي تحتوي عمييا في  (62)
كؿ أشكاؿ التدىور أو التموث، وكذا ضرورة تخصيص األرض لالستعماؿ المطابؽ لطابعيا 

الزراعي أو الصناعي أو العمراني أو غيرىا طبقا لمستندات التييئة العمرانية ومقتضيات 
الحماية البيئية، كما أكد عمى ضرورة اتخاذ تدابير األزقة لمكافحة التصحر واالنجراؼ 

 .والمموحة وكذا استغالؿ موارد باطف األرض وفقا لمبدأ العقالنية
 

 .صور أخرى لممساس بالبيئة: الفرع الرابع
مما ال شؾ فيو أف مشكمة التموث السابؽ تناوليا ليست المشكمة الوحيدة التي تيدد 
ف كانت أكثر المشاكؿ شيوعا وأعظميا خطرا عمى البيئة فإنو  البيئة وتنذر بالخطر، فيي وا 

                                         

 .105نجـ العزاوي ، عبد هللا النقار ، إدارة البيئة ، المرجع السابؽ ص  - 1
 . 124احمد عبد الكريـ سالمة، قانوف حماية البيئة ، المرجع السابؽ، ص . د - 2
 . 110منصور مجاجي، المدلوؿ العمي، والمفيـو القانوني لمتموث البيئي، المرجع السابؽ، ص .د-  3
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يوجد إلى جوارىا مشاكؿ ومخاطر أخرى مف شأنيا اإلضرار بالبيئة، وىي ال تقؿ خطرا عمى 
 .التموث، سنكتفي باإلشارة إلى أىـ ىذه الصور

 .التصحر: أوال
، بحيث تصبح غير صالحة لمزراعة، وىو 1يقصد بو تدىور القدرة اإلنتاجية لألرض

مشكمة عالمية تمقي بظالليا عمى سكاف العالـ كافة في صورة نقص في الغذاء وتغيير في 
المناخ العالمي حيث تدؿ اإلحصاءات عمى أف العالـ يفقد سنويا ما يزيد عف مالييف ىكتار 
مف األراضي الصالحة لمزراعة، وتصؿ المساحات المتصحرة في العالـ إلى ما يقارب مف 
خمسيف كيمو متر مربع، ويصؿ عدد األفراد الذيف يتضرروف مف الجفاؼ والتصحر إلى ما 

 . مميوف150يقارب مف 
 والتي تتمثؿ 2ومظاىر التصحر ىذه تتولد نتيجة جممة مف األسباب البشرية والطبيعية

في الجفاؼ، زيادة نمو السكاف في المناطؽ الجافة التي تؤدي إلى استنزاؼ الموارد البيئية، 
أو في الزيادة عديمة الرؤية في عدد ماشية السيوب، أو في إزالة الغطاء النباتي بغرض 

 .3استصالح األراضي تستعمؿ في زراعة الحبوب التي تـ توسيعيا بصفة عقالنية
ويعد التصحر بمثابة خطر كبير عمى عنصر ىاـ مف عناصر الوسط البيئي وىو 

 مف مساحة %12التربة والرقعة الزراعية، وحسب معطيات ىيئة األمـ المتحدة فإف  نحو 
 .4 مف أراضي الشرؽ األوسط تعاني مف التصحر%17إفريقيا وشماؿ خط االستواء و 

 خطر تجريف التربة: ثانيا
االنجراؼ ىو عممية طبيعية، بيا تتآكؿ التربة، حيث تنسمخ الطبقة السطحية الالزمة 

لنمو النباتات، وتنتقؿ بعناصرىا إلى أماكف أخرى بفعؿ العوامؿ المناخية، كيبوب رياح 

                                         

1   - Jean-Louis Janneau, l’action extérieure de la France contre la dégradation des terres et la 

désertification, direction générale de la mondialisation du développement et des 
partenariats, 2011.p02 
2   - Ali Dakiche, stratégie de lute contre la désertification, cas du barrage vert en Algérie, 

université d’Oran, p 2. 
 .55، ص 2000تقرير حوؿ حالة ومستقبؿ البيئة في الجزائر، وزارة تييئة اإلقميـ والبيئة، سنة -  3
 .68صباح العشاوي، المسؤولية الدولية عف حماية البيئة، ص -  4
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شديدة، والسيوؿ والفيضانات، وىذا االنجراؼ ييدد الحياة النباتية والحيوانية، حيث يحـر 
 .1التربة مف المواد العضوية والنتروجيف والكالسيـو وغيرىا ىذا مف جية

و تساعد بعض األنشطة البشرية عمى تحقيؽ انجراؼ التربة مف جية ثانية، منيا إزالة 
 .الغطاء النباتي والرعي المفرط لمحيوانات وحرث التربة في أوقات غير مناسبة

أما تجريؼ التربة فيو عممية إرادية يقـو بيا اإلنساف، يتـ فييا إزالة الطبقة السطحية 
لمتربة وتحويميا إلى أغراض أخرى كصناعة الطوب والفخار، ويؤدي التجريؼ الجائر إلى 

ذا وصؿ التجريؼ إلى الطبقة التحتية لمتربة فإنو  تصحر األرض وعدـ قدرتيا عمى اإلنبات وا 
يحوؿ المساحة التي تـ تجريفيا إلى مستنقعات وبرؾ، مما يؤثر عمى خصوبتيا وتدىور 

 .2محصوليا
 .الحروب أو النزاعات المسمحة: ثالثا

إف حماية البيئة مف التموث ىي عامؿ أساسي في حماية اإلنساف وكذا حقو في الحياة 
فالحرب إحدى العوامؿ التي تشكؿ خطرا عمييا أو لمحروب أثار سيئة عمى البيئة عموما لما 

تسببو مف أضرار ىائمة تمس جميع المنشات المشيدة وحياة البشر وقد تكوف ليا أضرار 
وخيمة غير محدودة فعمى سبيؿ المثاؿ حرب الخميج الثالثة حيف ىاجمت القوات األمريكية 

 واستولت عميو مستعممة في ذلؾ احدث 2003-03-19والبريطانية العراؽ الشقيؽ في 
األسمحة وأعظميا خمفت دمارا شامال داخؿ العراؽ وسبب ذلؾ قتؿ اآلالؼ مف البشر كما 

 .3أصيب أربعة أبار لمنفط 
التجارب النووية الفرنسية في )وفي الجزائر خالؿ الستينات مف القرف الماضي 

، ومؤخرا الحرب المشتعمة داخؿ الدولة السورية مستعمميف أسمحة فتاكة 4(الصحراء الجزائرية
ومحرمة دوليا، أردت بسوريا خرابا ودمرت جميع البنايات وزىقت اآلالؼ مف األرواح البشرية 

 .دوف أف ننسى اليجمات اإلسرائيمية عمى قطاع غزة

                                         

 .126أحمد عبد الكريـ سالمة، قانوف حماية البيئة، المرجع السابؽ، ص .د-  1
 .86عيد محمد مناحي المنوخ العازمي، الحماية اإلدارية لمبيئة، المرجع السابؽ، ص .د-  2
 .89محمد أبو سمرة، اإلعالـ الزراعي والبيئي، المرجع السابؽ، ص -  3

 .08عمي سعيداف، حماية البيئة، المرجع السابؽ، ص .د-  4
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اف االسمحة المستخدمة في الحروب مف األلغاـ وقذائؼ متفجرة التي تمزج مع التراب 
تنتج انواع مف الغازات والمواد السامة التي تتفاعؿ مع التربة وتموثيا وخير مثاؿ عمى ذلؾ ما 

 1الحقتو الحربيف العالميتيف مف تدمير ىائؿ لموسط الطبيعي
 .االنفجار السكاني: رابعا

ال شؾ اف تزايد سكاف االرض الذي بالمميارات تاثير مباشر عمى البيئة ومكوناتيا 
الطبيعيةف اف االنساف ىو اكبر عدو لمبيئة بما لو مف اتصاؿ مباشر ويعتبر المساىـ الكبير 
في تموث البيئة وعناصره يؤدي الى التزايد الكبير في عدد السكاف الكرة األرضية الى تزاحـ 

عمى الموارد الطبيعية وثروتيا مما يؤثر عمى البيئة والتاثر بيا وتعد مشكمة االنفجار السكاني 
 .2مف المسائؿ الرئيسة في التاثير عمى البيئة

فمقد أدى توسع المدف دوف ضوابط خاصة في البمداف النامية إلى اضطراب في مرافؽ 
النقؿ واإلمدادات بالمياه والمرافؽ الصحية، وشبكات الطاقة كما خمؽ مجموعة ضخمة عف 
المشاكؿ البيئية االجتماعية، واعتبارا عف ذلؾ كاف االنعكاس البيئي مف أخطر االنعكاسات 

 . 3التي تترتب عمى النمو الحضري المتسارع
إف النمو السكاني ليس ىو المشكمة في حد ذاتو وال ينبغي بالضرورة تخفيض 

نما المشكمة تكمف في  مستويات المعيشة أو اإلضرار بنوعية الحياة أو أحداث تدىور بيئي وا 
 .4سوء التخطيط أو انعدامو وفي أنماط االستيالؾ ونظـ الحياة خصوصا في الدوؿ النامية

 

 
 
 

                                         

 .89محمد أبو سمرة ،االعالـ الزراعي والبيئي، المرجع السابؽ، ص -  1

 .121محمد أبو سمرة، المرجع نفسو ، ص -  2
 .40، ص 1998مسعود شربيط، التنمية اإلدارية بالمدف الجزائرية، رسالة ماجستير، جامعة قسنطينة، الجزائر، -  3
، 2008عبد الرزاؽ عقري، مشكالت التنمية والبيئة والعالقات الدولية، الطبعة األولى، دار الخمدونية، القبة الجزائر ، -  4
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 المبحث الثاني 
 . الضبط اإلداري وحماية البيئة

 
يعد النشاط اإلداري الضبطي القدر الضروري الالـز القياـ بو مف قبؿ السمطات 
اإلدارية في كؿ دولة بصرؼ النظر عف الفكرة السياسية السائدة فيما، إذ أف كؿ مجتمع 

سياسي منظـ تتمخض عنو كؿ دولة البد مف سمطة ضابطة تكفؿ عمى نحو قد يتفاوت مف 
دولة إلى أخرى إقامة نوع مف التوازف بيف مقتضيات التنظيـ أو النظاـ العاـ وممارسة 

الحرية، إف أىمية الضبط اإلداري تتعاظـ مع تزايد تدخؿ الدولة في حياة المجتمع وتعاظـ 
نشاط األفراد في موعيو وشكمو وحجمو وليس ثمة ما يمنع مف ممارسة حرية مف الحريات 

 .العامة إال إذا أدت تمؾ الممارسة إلى المساس بالنظاـ العاـ والبيئة
والواقع أف النشاط الضبطي لإلدارة وىو في إطار فكرة حماية البيئة وصيانتيا بأخذ 

مفيوما واسعا عف مفيومو التقميدي لذلؾ  سنتطرؽ في ىذا المبحث الى مفيـو الضبط 
اإلداري وتبياف أىدافو ومدى ارتباطيا بالبيئة في المطمب األوؿ ثـ التعرض الى المفيـو 
 . الضبط اإلداري البيئي وقانوف حماية البيئة كمصدر الضبط اإلداري في المطمب الثاني
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 المطمب األول
  مفيوم الضبط اإلداري

 
الحقوؽ والحريات العامة في عصرنا أصبحت قضية تخص جميع أفراد المجتمع، 

وليذا نجد مف اجميا صدرت عدة مواثيؽ دولية وعقدت عدة مؤتمرات وعدلت دساتير كثيرة 
انشات ىيئات عديدة و بالتالي فالفرد في عصرنا أصبح مف حقو أف ينعـ بالحريات كحرية 

الخ ، غير أف تمتعو بيذه الحريات ليس .....االجتماع وحرية النقؿ وحرية اختيار العمؿ
بصفة مطمقة وبدوف ضوابط فكؿ حرية آو حؽ إذا ما أطمؽ استعمالو لصاحبو انقمب الى 

فوضى داخؿ المجتمع تمس حقوؽ وحريات األفراد مما يودي إلى تيديد سالمتيـ في أمنيـ 
 .االجتماعي واالقتصادي والبيئي

ومف ىنا كاف البد مف إقامة نوع مف التوازف بيف حؽ األفراد في ممارسة حرياتيـ 
برزت فكرة  (التوازف)وحؽ المجتمع في المحافظة عمى أمنو وسالمتو ومف اجؿ ىذه الغاية 

الضبط اإلداري كأحد أىـ واجبات الدولة لتنظيـ الحريات الفردية وتحقيؽ المصمحة العامة 
وألىمية ىذا المفيـو في ىذه الدراسة ينبغي التعرض إلى تعريؼ الضبط اإلداري وتبياف 

 .أغراضو وتمييزه عف صور الضبط  األخرى والتعرض ألنواعو
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 .تعريف الضبط اإلداري: الفرع األول
 :لفيـ معنى الضبط اإلداري البد مف تحديده لغة واصطالحا أوال تـ تعريفو فقيا 

 .تعريف الضبط لغة واصطالحا: أوال
 :التعريف المغوي -    أ

يمكف تعريؼ الضبط لغة بأنو لزـو الشيء، وقاؿ الميث الضبط لزـو الشيء ال يفارقو 
، ويقاؿ أيضا ضبطو 1في كؿ شيء، وضبط الشيء حفظو والرجؿ الضابط أي حاـز 

 .2حفظو بالحـز بميغا احكمو وأتقنو: ضبطا
 

 .التعريف االصطالحي:   ب
نجد أف الضبط اإلداري لفظ عربي ويقصد بو اصطالحا معنى واحد ىو المعنى 

 .المادي أي النشاط اإلداري فقط وىو ما ييمنا في موضوعنا ىذا
وىي مأخوذة مف اليونانية  (POLITIA)والضبط اإلداري كممة ذات أصؿ التيني 

 .القديمة ومعناىا تسيير أو حكـ المدينة
 ويستعمؿ القانوف المصري policeفي القرف الرابع عشر أنشأت لغة القانوف الفرنسي كممة 

ويستعمؿ القانوف المبناني مصطمح ضابطة وفي القانوف الجزائري مف                                                                                  - بوليس-كممة 
 .3خالؿ تفحص القوانيف نجد انو استعمؿ كممة الشرطة اإلدارية

 
 

                                         

 .340ابف منظور، لساف العرب، المرجع السابؽ ص -  1
 .204، ص1983، 2موسى األحمدي، معجـ األفعاؿ، دار العمـ لممالييف، بيروت، لبناف، ط-  2
يسير الوالي عمى ممارسة رؤساء المجالس الشعبية البمدية والوالية صالحيتيـ في مجاؿ الشرطة اإلدارية العامة -  3

 يحدد سمطات الوالي في ميداف األمف 1983 مايو سنة 28 المؤرخ في 373-83 مف المرسـو رقـ 04المادة )والمخصصة
 (22ر عدد .ج.والمحافظة عمى النظاـ العاـ
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البوليس اإلداري لو معيناف، احدىما مادي ويعني البوليس اإلداري، واألخر عضوي يعني 
  . 1عناصر البوليس اإلداري 

 
 .       تعريف الضبط اإلداري فقيا: ثانيا

   تصدى الفقو إلى وضع تعريؼ لمضبط اإلداري مف خالؿ محوالت عديدة ومتنوعة ركزت 
، سنعرض مجموعة مف 2اغمبيا عمى معياريف ىما المعيار العضوي والمعيار العادي

 :التعاريؼ الفقيية بإيجاز
إف الضبط اإلداري ىو شكؿ مف أشكاؿ التدخؿ مف :"دي لوبادير: يعرفو األستاذ

جانب السمطات اإلدارية تتمخض عف فرض قيود عمى حريات األفراد بيدؼ المحافظة عمى 
  3"النظاـ العاـ

مف أىـ وظائؼ اإلدارة تتمثؿ في المحافظة عمى : عرفو األستاذ طعيمة الجرؼ بأنو
النظاـ بعناصره الثالثة األمف العاـ، الصحة العامة، والسكينة العامة عف طريؽ إصدار 

 .4قرارات الئحية وفردية واستخداـ القوة

في مجموعة اختصاصات "في حيف ذىب الدكتور محمد عاطؼ البنا إلى انو يتمثؿ 
 .5"تخوؿ جيات اإلدارة التدخؿ في حريات األفراد ونشاطيـ الخاص بيدؼ وقاية النظاـ العاـ

حؽ اإلدارة في أف تفرض عمى األفراد :"كما عرفو األستاذ سميماف محمد الطماوي بأنو
 .6"قيودا تحد بيا مف حرياتيـ بقصد حماية النظاـ العاـ

                                         

ديواف المطبوعات الجامعية . 5.احمد محيو،  محاضرات في المؤسسات اإلدارية، ترجمة محمد عرب صاصيال، ط-  1
 .398، ص 2009الجزائر، 

 .368، ص 2007جسور لمنشر والتوزيع،الجزائر، .2.الوجيز في القانوف اإلداري، ط. عمار بوضياؼ. د- 2
3   - André de laubadere, manuel de droit administratif, 7

em 
édition , paris, France , 1963, p200

. 
، ص 1984طعيمة الجرؼ، القانوف اإلداري دراسة مقارنة في تنظيـ ونشاط اإلدارة العامة، مكتبة القاىرة الحديثة،  . د- 4

225. 
 .335، ص1984القاىرة، محمد عاطؼ البنا، الوسيط في القانوف اإلداري، دار الفكر العربي،.د- 5
 .487، ص 1985د سميماف محمد الطماوي، الوجيز في القانوف اإلداري ، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاىرة،.أ 6
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عمى الرغـ مف أف ىذا التعريؼ قد جمع بيف أىداؼ ووسائؿ الضبط اإلداري إال انو 
قد اعتبر أف الضبط اإلداري ىو حؽ لإلدارة وىو ما ال نرجحو فيو في حقيقة األمر واجب 

 .عمييا

مجموعة مف األنظمة والقرارات التي يتطمبيا تحقيؽ أىداؼ "بأنو : كما عرفو البعض
الجماعة بالمحافظة عمى النظاـ العاـ بعناصره األساسية األمف العاـ والصحة العامة 

 .1"والسكينة العامة واألخالؽ واآلداب العامة

األعماؿ واإلجراءات واألساليب القانونية والمادية : كما عرفو األستاذ عمار عوابدي
والفنية التي تقـو بيا السمطات اإلدارية المختصة،وذلؾ بيدؼ ضماف المحافظة عمى النظاـ 

 .2العاـ بطريقة وقائية  في نطاؽ النظاـ القانوني لمحقوؽ والحريات السائدة في الدولة

نضيؼ رأينا إلى ىذا التعريؼ ألنو جمع في تعريفو لمضبط اإلداري كافة الجوانب 
 .الشكمية والموضوعية والقانونية ليذه الفكرة

لـ يتعرض المشرع الجزائري أو غيره إلى وضع تعريؼ محدد لمضبط اإلداري، واكتفي 
فقط باإلشارة إلى أغراضو وأىدافو، حيث انو عند تفحصنا القوانيف التي تمنح سمطة ممارسة 
الضبط اإلداري نبدأ بالدستور نجد النصوص تتكمـ فقط عف التدابير التي تتخذ مف طرؼ 

 .رئيس الجميورية فال وجود لتحديد معيف أو تعريؼ لمضبط اإلداري
 الوالية يتكمـ عمى سمطة الوالي في اتخاذ  فنجد كذلؾ قانوف3نعود إلى القوانيف العادية

تدابير الضبط اإلداري دوف وضع تعريؼ لو، نفس الشيء بالنسبة لقانوف البمدية كذلؾ 
   . التي تنظـ صالحيات بعض الوزراء سارت عمى نفس المنواؿ4بالنسبة لممراسيـ

  

                                         

 .169، ص2011، دار الثقافة، 2محمد جماؿ الذنيبات، الوجيز في القانوف االداري، ط-  1
، ديواف المطبوعات الجامعية ، ابف عكنوف، الجزائر، 4، ط2، الجزء -النشاط اإلداري-عمار عوابدي، القانوف اإلداري-2

  .10، ص2000
  .12 المتضمف قانوف الوالية، ج ر عدد 2012 فبراير 21 الصادر 07/12قانوف رقـ -  3

 . ، يتعمؽ بالبمدية، المرجع السابؽ10/11قانوف   - 
 يحدد صالحيات وزير الداخمية والجماعات المحمية وزير الداخمية 1994اوت 10 المؤرخ في 247-94-المرسـو رقـ-  4

 .53عدد.ر.ج.والبيئة واإلصالح اإلداري 
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 أغراض الضبط اإلداري وعالقتيا بحماية البيئة: الفرع الثاني
تنحصر أغراض الضبط اإلداري طبقا لما قرره الفقو والقضاء في المحافظة عمى 

، أو إعادة ىذا النظاـ العاـ إلى حالتو الطبيعية في حالة اضطرابو 1النظاـ العاـ في المجتمع
أو اختاللو، وتممؾ سمطات الضبط اإلداري في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ وسائؿ متعددة وأساليب 
متنوعة، في إصدار لوائح الضبط اإلداري التي تتضمف قواعد عامة مجردة ويترتب عمييا 

بالضرورة تقييد الحريات العامة لألفراد إلى حؽ اإلدارة في إصدار القرارات اإلدارية الفردية، 
وىي عبارة عف تدابير ضبط فردية لمواجية حالة معينة بالذات يترتب عمى حدوثيا اإلخالؿ 

وتممؾ اإلدارة وىي بصدد ممارسة نشاطيا بما ليا مف امتيازات السمطة العامة .بالنظاـ العاـ 
بيد .  في تنفيذ ىذه القرارات جبرا عمى األفراد في حالة امتناعيـ عف تنفيذىا طواعية واختيارا

أف حؽ اإلدارة في ىذا الصدد ليس مطمقا بؿ مقيدا بتوافر شروط خاصة وحاالت محددة 
عمى سبيؿ الحصر ولكف البيئة التي تمزج مع النظاـ العاـ بمفيومو الواسع يعد تمويثيا مف 

الموضوعات التي تيـ جميع شعوب األرض ، بغض النظر عف الفمسفات السياسية المختمفة  
، وىو األمر الذي يزيد مف غائية النظاـ العاـ تعقيدا زيادة عمى تعقيده باعتباره ىدؼ 

 .2السمطات الضبط اإلداري

األمر الذي دفع بعض الفقياء إلى تحاشي المفيـو السمبي لمنظاـ العاـ التقميدي 
المتمثؿ باختفاء اإلخالؿ واالضطرابات كما تطرقنا إليو الف ىذا التعريؼ يتالـز مع الفكرة 
السمبية لموظيفة اإلدارية في ظؿ المذىب الفردي وظير فكر حديث يأخذ في التوسع في 
أىداؼ الضبط اإلداري نظرا الزدياد تدخؿ الدولة في مختمؼ المياديف والقطاعات لتحقيؽ 

 .3خير الجماعة ورفاىيتيا

فاتسع مجاؿ الضبط إلى المياديف االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، حيث أصبحت 
باالختصاص بضبط وتوجو حرية التجارة والصناعة . السمطات اإلدارية تتمتع مثال
، مراقبة مدى التزاـ األفراد 1996 مف الدستور الجزائري لسنة37المنصوص عمييا في المادة 

                                         

 .71،  ص 2008، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 1عبد الرؤوؼ ىاشـ محمد بسيوني، نظرية الضبط اإلداري،ط-  1
 .178عارؼ صالح مخمؼ،  اإلدارة البيئية، المرجع السابؽ، ص . د- 2

 .179عارؼ صالح مخمؼ ، المرجع نفسو، ص. د- 3
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الخ وعمى ذلؾ سوؼ نتناوؿ أغراض الضبط اإلداري ...بقواعد البناء والتعمير وحماية البيئة 
. مع محاولة ربطيا بمجاؿ حماية البيئة، أو كما ىو معروؼ حؽ اإلنساف في بيئة نظيفة

 : بحيث نقسـ ىذا الفرع إلى عنصريف عمى النحو التالي 
 . أىداؼ التقميدية لمضبط اإلداري: أوال
 .األىداؼ المستحدثة لمضبط اإلداري : ثانيا

 
  (النظام العام). اإلدارياألىداف التقميدية لمضبط: أوال

مفيـو النظاـ العاـ مف األفكار والمصطمحات كثيرة االستعماؿ بيف كؿ مف رجاؿ 
 . السياسة و اإلدارة والقضاء عمى حد سواء

امف،صحة، ) بعناصره الثالثة 1فالبوليس اإلداري ميمتو ىي حماية النظاـ العاـ
، والسياسي يوجو نشاطو إلى ما يحافظ عمى النظاـ العاـ وكذلؾ القاضي كثيرا ما (...سكينة

حيث تقدـ لو في كؿ مرة دفوع .يصادؽ في القضايا المعروضة عميو ما يسمى بالنظاـ العاـ 
شكمية أو موضوعية تعتبر مف النظاـ العاـ ويقضي في بعض األحياف بعدـ االختصاص 

 .2النوعي  لكونو مف النظاـ العاـ

 المتضمف حالة الطوارئ 92/443كما نصت المادة الثانية مف المرسـو الرئاسي رقـ 
 .(تيدؼ حالة الطوارئ إلى استبياف النظاـ العاـ )

اجمع الفقو عمى أف مفيـو النظاـ العاـ مف ابرز المفاىيـ غير القابمة لمتحديد وعدـ 
وجود معيار ثابت ليذه الفكرة كونيا مرنة ونسبية يصعب وضع تعريؼ محدد جامع ليا،ألنيا 

                                         

 . المتضمف قانوف الوالية،المرجع السابؽ 07-12 مف القانوف 114المادة - 1
 . المتضمف قانوف البمدية المرجع السابؽ11/10 مف القانوف رقـ 94المادة   -

، يتضمف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، ج،ر 2008 فبراير 25 المؤرخ في 09-08 مف القانوف رقـ 36المادة -  2
 .21العدد

 .10يتضمف إعالف حالة الطوارئ، ج،ر العدد.  فبراير09 المؤرخ في 92/44انظر المرسـو الرئاسي رقـ  -  3
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تتأثر بالنظـ االجتماعية والقواعد الدينية األخالقية والمفاىيـ السياسية وىذا باختالؼ األمكنة 
 .1واألزمنة ،ومف نظاـ حكـ ألخر ،بحسب الظروؼ والزماف والمكاف

 :ونتيجة لمرونة ىذه الفكرة وتشعبيا جاءت تعاريؼ الفقو ليا  متباينة
 

 :  تعريف النظام العام فقيا-أ
النظاـ العاـ يعني المحافظة عمى األمف العاـ  ".....2يعرفو زيف العابديف بركات
 ..... "والراحة العامة والسالمة العامة

يتضح مف ىذا التعريؼ حصر نطاؽ النظاـ العاـ في األمف العاـ والراحة العامة والسالمة 
 العامة فيو بالتالي يضيؽ نطاقو كثيرا 

ويستند جانب آخر مف الفقو في تعريفيـ بيذا الموضوع إلى طبيعة ما إذا كانت فعمية أو 
 .فكرة خمفية

 .3النظاـ العاـ حالة فعمية معارضة لمفوضى : فعرفو األستاذ ىوريو

فيما يستنتج مف ىذا التعريؼ انو زيادة عمى إغفالو لمشؽ المعنوي لمنظاـ العاـ إلى  
عمومية مصطمح الفوضى فيو لـ يوضح متى نكوف بصدد فوضى؟ ومتى يتسنى لمضبط 

 .اإلداري التصدي ليا
المقصود بالنظاـ العاـ في مفيـو القانوف اإلداري والوظيفة :"عمار عوابدي كما عرفو الدكتور

اإلدارية في الدولة، وكيدؼ وحيد لمبوليس اإلداري ىو المحافظة عمى األمف العاـ والصحة 
العامة والسكينة العامة واآلداب العامة بطريقة وقائية وذلؾ عف طريؽ القضاء عمى كؿ 

 .4المخاطر واألخطاء ميما كاف مصدرىا التي قد تيدد عناصر ومقومات النظاـ ىذه

                                         

  .277، ص 2008القانوف اإلداري،  الكتاب األوؿ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، ،: نواؼ كنعاف . د -. 1
 . 491، ص 1979مبادئ القانوف اإلداري ، مطبعة الرياض، دمشؽ، .زيف العابديف بركات .د - 2

3   - jean castagne : le contrôle juridictionnel de la légalité des actes de la polices 

administrative. Librairie  GLE : de doit et de jurisprudence , année 1967,p31. 
عمار عوابدي، الجوانب القانونية لفكرة البوليس االداري، المجمة الجزائرية لمعمـو القانونية االقتصادية والسياسية،  -  4

 .1012، ص 1998، 4العدد
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ومف خالؿ ما سبؽ التطرؽ إليو، فإننا نضيؼ صوتنا إلى التعاريؼ الشاممة والجامعة 
باف فكرة النظاـ العاـ تعتبر مف المفاىيـ الثابتة : ومنيا التعريؼ الذي جاء بو الفقيو بروسبير

 .1في الدولة ذات المفيـو المتغير
 :تعريف النظام العام قانونا-ب

لـ يتطرؽ المشرع إلى وضع تعريؼ شامؿ جامع لفكرة النظاـ لمعاـ بؿ اكتفى فقط 
عمى النص باف أغراضو المشروعة ىي حفظ النظاـ العاـ  دوف أف يوضح مضموف ىدفو 

 الذي جاء بو
حيث إذا رجعنا إلى النصوص القانونية التي تكممت عف النظاـ العاـ نجدىا كثيرة إال 

.  لـ يضع تعريفا واضحا لمنظاـ العاـ2أف الجدير بالمالحظة ىنا ىو أف المشرع الجزائري
واعتبره غرض مف أغراض الضبط اإلداري واكتفى بالنص عمى مكونات أو مقومات النظاـ 

 .العاـ

ويتجمى ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ في خمؽ نصوص مواد  قانوف البمدية وقانوف الوالية، 
المذاف ينصاف عمى صالحية الوالي وصالحية رئيس المجمس الشعبي البمدي كممثميف لمدولة 

 .3في مجاؿ الضبط اإلداري عمى المستوى المحمي

 
 :تعريف النظام العام قضاءا-ج

     ال يوجد تعريؼ واضح، نجد في حيثيات قرار الغرفة اإلدارية بمجمس قضاء الجزائر 
حيث أف لفظ النظاـ العاـ، يعني مجموعة القواعد الالزمة   "...1982-01-27الصادر في 

لحماية السمـ االجتماعي و الواجب توفرىا، لكي يستطيع كؿ ساكف ممارسة جميع حقوقو 
 ."األساسية عبر التراب الوطني في إطار حقوقو المشروعة 

                                         

، 2001لطرش حمو،  سمطات الضبط اإلداري الوالئي في الجزائر،  رسالة ماجستير في اإلدارة والمالية العامة، سنة - 1
 . 60ص 

 .79بشير بمعيد، القضاء المستعجؿ في األمور اإلدارية ،مطابع عمار قرفي، باتنة،دوف سنة نشر، ص - 2
 .المتضمف قانوف البمدية، لممرجع السبؽ10-11 مف القانوف رقـ 95إلى85المواد  - 3

 . المتضمف قانوف الوالية، المرجع السابؽ 07-12 مف القانوف رقـ 110المادة     -
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فمف ىذا التعريؼ يعني النظاـ العاـ األمف والطمأنينة الف أي اختالؿ بالنظاـ العاـ يؤدي 
 .1إلى حدوث االضطرابات االجتماعية

     مف خالؿ ما تقدـ مف تعاريؼ الفقيية والقانونية والقضائية يمكف أف نستنتج جممة مف 
 :الخصائص التالية لمنظاـ العاـ 

يقصد بالعمومية ىو أف ال يدور الفعؿ الذي يخؿ بيذا النظاـ في مكاف :  العمومية -
خاص إذا كاف ليذا الفعؿ مظير خارجي ييدد كياف احد العناصر التي يتألؼ منيا 

 . 2النظاـ العاـ

ولذلؾ يكوف تدخؿ سمطات الضبط اإلداري مبررا أذا كاف النظاـ ميددا عاما، فالفعؿ المراد 
توخيو ييدد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أمف الجماعة أو سكينتيا أو صحة أفرادىا، وليس 

  3.شخصا بذاتو
 بناء عمى عامميف توضيح نستنتج أف العالقة الخاصة التي تكوف بيف األفراد ال 

عالقات داخؿ البيت، إال أف :يجوز لسمطات الضبط اإلداري التدخؿ فييا وعمى سبيؿ المثاؿ
االستنتاج لـ يسمـ بو مجمس الدولة الفرنسي تأكيدا لممنظور االجتماعي، عندما تكوف 

 4.السالمة الداخمية ميددة
 :المادية  -

تقتصر وظيفة الضبط اإلداري أساسا عمى حماية النظاـ العاـ  بمظيره المادي  
وكؿ ما مف شأنو أف . ويتحقؽ ذلؾ في حماية الجميور مف االضطراب الحسي الممموس 

يمس طمأنينة الجماعة وسكينتيا وصحتيا ، وذلؾ بالقضاء عمى  كؿ ما ىو مزعج ومقمؽ  
ومخيؼ الزائد عف الحد المألوؼ، فإف الحالة الحسية والروحية لمجماعة المرتبطة باألفكار 

ليست ضمف أغراض الضبط اإلداري إال إذا اقترنت تمؾ الحالة بمظير خارجي  ييدد النظاـ 

                                         

 .80 المرجع السابؽ، ص بشير بمعيد، القضاء المستعجؿ في األمور اإلدارية،-  1
 .62لطرش حمو سمطات الضبط اإلداري في الجزائر المرجع السابؽ ، ص  -  2
مضموف فكرة النظاـ العاـ ودورىا في مجاؿ الضبط اإلداري، دراسة مقارنة في القانونيف  : محمد محمد بدراف -  3

 .87، ص 1992المصري والفرنسي، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، 
 .90ص .محمد بدراف،  المرجع نفسو .محمد  -  4
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العاـ  مف ىذا المنطمؽ  يجوز لييئة الضبط  اإلداري التدخؿ لمقضاء عمى أسباب ىذا 
 1المظير المادي 

وعميو ومف ىذا المنطمؽ يخرج مف مدلوؿ النظاـ العاـ صيانة النظاـ األدبي وال 
يخضع لسمطة الضبط اإلداري، غير انو إذا اقترف النظاـ العاـ األدبي بأفعاؿ مادية خارجية 

مف شانيا أف تقيد النظاـ العاـ كاف لسمطة الضبط اإلداري التدخؿ لمنع ىذا المظير 
 .2الخارجي

 :النظام العام عبارة عن مجموعة من القواعد اآلمرة- 
كما سبؽ ذكره إف النظاـ العاـ ىو عبارة عف قواعد التي تنظـ المصالح األساسية في 

واف فكرة النظاـ العاـ - سياسية اقتصادية أـ اجتماعية–المجتمع ميما تباينت ىذه المصالح 
 . 3في مفيومو الضبط اإلداري ىي بمثابة قيد عمى حرية األفراد ونشاطيـ 

وىذه المصالح األساسية في المجتمع ينظميا المشرع بقواعد أمرة وال يجوز لألفراد 
 .4االتفاؽ عمى مخالفتيا

 :النظام العام فكرة مرنة متطورة-

فكرة النظاـ العاـ فكرة مرنة متطورة ذات طبيعة سياسية واجتماعية، وسبب المرونة 
 .5يعود إلى أف فكرة النظاـ العاـ  تصور لحالة سمبية، وأنيا ترتكز عمى مقومات  نسبية 

                                         

 .92المرجع السابؽ، ص . محمد محمد بدراف .د - 1
 . 85نظرية الضبط اإلداري في النظـ الوضعية، المرجع السابؽ، ص . عبد الرؤوؼ ىاشـ محمد بسيوني . د - 2
 .277ص .نواؼ كنعاف المرجع السابؽ  - 3
األولى ىي القواعد التي ال يجوز  لألفراد  االتفاؽ عمى :قواعد آمرة  وقواعد مقررة   : تتنوع قواعد القانوف الى نوعيف  -4

 .مخالفة حكميا 
أما القواعد المقررة ىي القواعد التي يجوز لألفراد االتفاؽ عمى مخالفة حكميا   ألنيا تتناوؿ أمورا  ال صمة ليا في شيئ 

محمد شكري سرور، النظرية العامة  لمقانوف، دار النيضة العربية .كياف المجتمع أو مقوماتو األساسية  أنظر في  ذلؾ، د
 .  119-118ص .2008-2009

 .67لطرش حمو ، سمطات الضبط اإلداري الوالئي في الجزائر، المرجع السابؽ، ص- 5
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وألف فكرة النظاـ العاـ تتعمؽ بالحفاظ عمى األمف العاـ والصحة العامة والسكينة 
العامة التي تعتبر مفاىيـ ثابتة ذات مضموف متغير، حيث ما يعتبر مف النظاـ العاـ في 

 .1زمف معيف ال يعتبر كذلؾ في وقت آخر

وقد تكوف خاصية المرونة ىي السبب الذي دفع المشرع إلى االبتعاد مف تعريؼ النظاـ العاـ 
 .بنص ثابت يشوه طبيعتو، ويحوؿ دوف أف يؤدي دوره كأداة لمتطور االجتماعي 

 

 :العناصر التقميدية لمنظام العام-د

يستيدؼ الضبط اإلداري العاـ غاية محددة ىي حماية النظاـ العاـ بمعناه الذي رأيناه 
 .مف قبؿ مف خالؿ محاوالت الفقو لمتعريؼ بو

األمف العاـ، : وسنعتمد في دراسة ىذه العناصر التقميدية التي ال تخرج عف ثالثة عناصر
 :، وعمى ذلؾ سنتناوؿ العناصر التقميدية لمنظاـ العاـ2الصحة العامة، والسكينة العامة 

 
  :حماية البيئة بوسائل حماية الصحة العامة- 1

يقصد بيا العمؿ عمى كؿ ما مف شأنو الوقاية مف األمراض المعدية ومف انتشار 
وكؿ ما لو مساس بالصحة العامة سواء كاف متصال باإلنساف أـ الحيواف أو . األوبئة
، وذلؾ مف خالؿ القياـ بالوقاية ومكانتيا بالتمقيح ومراقبة األغذية ومياه الشرب 3باألشياء

وتوفير أدنى مف النقاوة لميواء وحيف التخمص مف النفايات والفضالت السائمة والصمبة 
 .الخ... والغازية وتحسيف شبكات المجاري  والصرؼ المنزلي 

نما ترتبط بواقع الحياة  إف المحافظة عمى الصحة العامة ليس مفيوما قانونيا مجردا، وا 
اليومية وتزايدت أىمية حماية الصحة العامة بسبب تزايد عدد السكاف، وتعقد الحياة الحديثة 

                                         

 .278نواؼ كنعاف، القانوف اإلداري، المرجع السابؽ، ص - 1
 570الوجيز القانوف اإلداري، المرجع السابؽ، ص : سميماف الطماوي . أنظر د - 2
 78نظرية الضبط اإلداري في النظـ الوضعية، المرجع السابؽ ص : . عبد رؤوؼ ىاشـ محمد بسيوني . د -
 .375عمار بوضياؼ، الوجيز في القانوف االداري، المرجع السابؽ ،ص . د- 

 . 118، ص 2004الضوضاء، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر،. حماية السكينة العامة –داود الباز . د - 3
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وكثرة اختالط الناس وظيور األمراض الخطيرة التي أصبحت تشكؿ كوارث اجتماعية حقيقية 
كااليدز مثال، لذا فيي تتطور باستمرار، ففي البداية كانت المحافظة عمى الصحة العامة 
مقصورة عمى الشوارع والطرؽ العامة، أما في الوقت الحاضر اتسع مفيـو المحافظة، 

، ولما كاف اإلنساف عمة وغاية الحماية اإلدارية 1وازدادت سمطات الضبط اإلداري البيئي
البيئية، فإف تاميف الصحة العامة ال يكوف بإنشاء المرافؽ الصحية ودواـ سيرىا بانتظاـ 
واطراد فحسب، بؿ يقتضي األمر مقاومة أسباب اعتالؿ الصحة العامة مف خالؿ تأميف 

عناصر سالمة البيئة وذلؾ بوضع التدابير الوقائية والعالجية والتربوية واالجتماعية والتربوية 
 .2واالجتماعية التي تستيدؼ المحافظة عمى صحة الفرد والجماعة وتحسينيا

 ومف ثـ يقع عمى السمطات المختصة في الدولة العمؿ عمى اتخاذ كافة االحتياطات 
الالزمة لمنع تسمؿ األمراض المعدية إلى داخؿ الوطف مف خالؿ فرض الرقابة الصحية عمى 

 . وخاصة في تمؾ الدوؿ المعروفة بانتشار الوباء فييا3(الحجر الصحي)القادميف مف الخارج 
إضافة الى مراقبة مياه الشرب واالستعماؿ المنزلي والنظافة الجسمية إلزامية توافرىا 

جراء التحاليؿ الدورية ليا لتبياف ما إذا : 4عمى المقاييس التي يحددىا التنظيـ كما وكيفما وا 
كانت بيا أي مموثات أو تغيير في صفاتيا الطبيعية، وتأكدت حماية البيئة المائية في 

 .5الجزائر بموجب قانوف حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة

إف مجاؿ الغذاء لصيؽ بصفة مباشرة لمفيـو الصحة العامة لممواطنيف، إذ يستوجب 
عمى سمطات الضبط اإلداري تكثيؼ الجيود والقياـ بأعماؿ الرقابة والتفتيش الالزمة عمى  

أنواع الغذاء المختمفة، المعروضة لمبيع في األسواؽ والمطاعـ والمجازر، وجميع السمع 

                                         

 .118المرجع السابؽ ص . حماية السكينة العامة –داود الباز . د-  1
 .8ر عدد. التعمؽ بحماية الصحة وترقيتيا ج1985 فيفري سنة 16 المؤرخ في 05-85 مف القانوف رقـ 25المادة  - 2
 .119داود الباز، المرجع نفسو، ص .د - 3
 .62رائؼ محمد لبيب ، الحماية اإلجرائية لمبيئة مف المراقبة الى المحاكمة المرجع السابؽ، ص . د
 . المرجع السابؽ 05-85 مف قانوف 32المادة  - 4
 المؤرخ – المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 10-03خصص المشرع الجزائري فصال في قانوف رقـ  - 5

يمنع "  مف ىذا القانوف51 ينظـ فيو مقتضيات، حماية المياه و األوساط المائية ، حيث تضمف المادة 2003 يوليو 20في 
كؿ صب أو طرح لممياه المستعممة أو رمي لمنفايات أيا كانت طبيعتيا في المياه المخصصة إلعادة تزويد طبقات المياه 

 ."الجوفية وفي اآلبار والحفر وسراديب المياه التي غير تخصيصيا
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المتداولة بيف الباعة والمستيمكيف ليا، والقضاء عمى الحيوانات الضالة كالفئراف أو غيرىا، 
بادة جميع الحشرات الضارة والناقمة لألمراض واألوبئة كالذباب والناموس تطبيقا لقاعدة  وا 

  . 1الوقاية خير مف العالج

 إضافة إلى ما سبؽ فإنو يجب عمى سمطات الضبط متابعة جودة اليواء مف خالؿ إجراء 
القياسات الالزمة لو، لمتأكيد مف عدـ تموثو لذا قامت أغمب الدوؿ بوضع معايير نقاوة اليواء 
وتحديد المستوى المسموح بو وتحرص السمطات اإلدارية في الحفاظ عمى توفر الحد األدنى 
لنقاوة اليواء، كمراعاة االشتراطات الصحية في المصانع والمحالت والسيارات وعدـ إلقاء 

 .2مخمفاتيا في المياه
إصدار الموائح تحدد التجييزات الصحية لممساكف العامة واألماكف العامة كالمدارس 

، مف حيث سالمة إقامة ىذه المباني وتيويتيا 3والجامعات ودور الميو والفضاءات الرياضية
وتعرضيا ألشعة الشمس، وسالمة التصميـ والتنفيذ لمبانييا مف أجؿ ضماف سالمة القاطنيف 

 .بيا والمارة
تعتبر مكافحة التموث بكؿ صورة مف صوره مف أىـ وسائؿ المحافظة عمى الصحة 

،  كما ذكرنا سابقا أف 4العامة وبالضرورة توفير بيئة نظيفة تسمح لإلنساف العيش بسالـ
الضبط اإلداري إجراء وقائي، معنى ىذا أف اإلدارة ال تتدخؿ عند ظيور المرض أو الخطر، 

نما قبمو أيضا ىذا ىو األصؿ في إجراءات الضبط ولإلدارة كافة الصالحيات مف أجؿ  وا 
 . 5حماية الصحة العامة ولو وصؿ الحد إلى غمؽ المحالت التجارية

 
 

                                         

 .119داود الباز حماية السكينة العامة، المرجع السابؽ ص .د-  1
 .63المرجع السابؽ، ص . رائؼ محمد لبيب- 

 .20داود الباز ، المرجع نفسو ، ص .د - 2
 . المرجع السابؽ 15-85 في قانوف 84المادة  -  3
محمد محمد عبده إماـ، الحؽ في سالمة الغذاء مف التموث في التشريعات البيئة، دراسة مقارنة في القانوف االداري،  - 4

 .297، ص 2004دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، 
 .377عمار بوضياؼ ، الوجيز في القانوف اإلداري،المرجع السابؽ، ص. د - 5



70 
 

 : حماية البيئة بوسائل حماية األمن العام-  2
وليبدلنيـ بعد خوفيـ " األمف نقيض الخوؼ و نستشؼ ذلؾ مف قوؿ الو تعالى

، وىو 2، ويقصد بتحقيؽ األمف العاـ اطمئناف جميور أفراد الشعب عمى نفسو و مالو1"أمناء
استتباب النظاـ واألمف عمى المستوى الوطني، في جميع المدف والواليات بما يحقؽ 

 مف مخاطر االعتداءات 3االطمئناف في نفوس المواطنيف في أعراضيـ وأوالدىـ وأمواليـ
عمييا في الطرؽ والشوارع واألماكف العامة، إف سمطة الضبط اإلداري يقع عمييا واجب 

الحفاظ عمى األمف لحماية المواطنيف والعيش في بيئة مالئمة ووقايتيـ مف األخطار السالفة 
الذكر، والحد مف حوادث الطرقات والسرقة أو القتؿ أو جرائـ االختطاؼ واالغتصاب، وكذلؾ 

 .الحيوانات الضالة الخطرة والمسعورة، ومف البنايات  الخطرة اآليمة لمسقوط
 ىو نشاط التي تقـو بو السمطات المختصة، والعمؿ عمى :إذف فالمقصود باألمف العاـ

اتخاذ كافة التدابير الالزمة لمحيمولة مف وقوع أي خطر يمكف أف يمحؽ باألفراد، سواء كاف 
 .مصدر ىذا الخطر أفعاؿ اإلنساف أو أفعاؿ الطبيعة

بالنسبة لإلنساف كالحوادث الناشئة عف السيارات في حركة المرور وأعماؿ العنؼ 
كالمظاىرات والتجمعات في الطرؽ العامة التي تخؿ باألمف العاـ، إضافة إلى النشاطات 
الصناعية والتجارية ومخمفاتيا التي تموث البيئة، وقد يتحقؽ الخوؼ والفزع نتيجة لعجز 

 .مكونات البيئة عف توفير قوت اإلنساف

                                         

 83 مف سورة النور وقد ورد لفظ األمف في القرآف الكريـ في مواضع عديدة كقولو عز و جؿ في اآلية رقـ 55اآلية -  1
ذا جاءىـ أمر مف األمف أو الخوؼ أذاعوا بو:""مف سورة النساء   في سورة البقرة 125وقولو جؿ شأنو في اآلية رقـ ..." وا 

ذا جعمنا البيت مثابة لمناس وأمنا"  ...".وا 
 .402، ص 2008ماجد راغب الحمو، القانوف اإلداري، دار جامعة الجديدة، اإلسكندرية، . د -  2

 .61رائؼ محمد لبيب، المرجع السابؽ، ص  - 
تطور وظيفة الدولة،  نظرية المؤسسات العامة، الكتاب األوؿ، ديواف المطبوعات الجامعية، : حماد محمد شطا  -  3

 .29 ص 1984الجزائر، 



71 
 

، سقوط 1(براكيف فيضانات زالزؿ)أما بالنسبة ألفعاؿ الطبيعة أو الكوارث الطبيعة مثؿ 
 .2األشجار واحتراؽ الغابات

إف األمف العاـ لو عالقة تكاممية مع عناصر النظاـ العاـ األخرى، السيما أىـ 
يؤثر عمى  (الماء واليواء والتربة)عنصر وىو الصحة العامة، ونعمـ أف تموث عناصر البيئة 

 .الصحة العامة ويزرع نوعا مف الذعر والخوؼ عمى مستقبؿ حياة اإلنساف واستمرار بقاءه

إف التموث البيئي بمغ حدا كبيرا في تيديده لعناصر النظاـ العاـ،  والسيما األمف العاـ 
فتموث الماء واليواء والتربة يؤدي الى انتشار األمراض واألوبئة وخاصة التي ال يمكف 

ف ىي حمت بالمجتمع أو الوسط البيئي الذي يعيش فيو  (كااليدز)اكتشافيا بسرعة  فمثال، وا 
اإلنساف فإنما تخمؼ نوعا مف الذعر، ناىيؾ عف مشاكؿ احتراؽ الغابات والتصحر والتغيير 

في المناخ وغيرىا مف المشاكؿ التي تجعؿ حياة اإلنساف في اضطراب، ومستقبؿ أجيالو 
األمر الذي يوجب عمى سمطات الضبط اإلداري اتخاذ إجراءات والتدابير الوقائية لحفظ 

 .األمف العاـ
ومف مظاىر الصمة كذلؾ بيف الصحة العامة واألمف العاـ، تموث اليواء بالمواد 

، 2003المشعة في ىذا السياؽ جاء قانوف حماية البيئة في نطاؽ التنمية المستدامة لعاـ 
 1983خاليا مف كؿ إشارة إلى التموث اإلشعاعي، وتركيا لمتنظيـ خالفا لقانوف البيئة لعاـ 
 إلى 102الذي خص لو المشرع الجزائري فصال كامال،  يشتمؿ عمى سبع مواد مف المادة 

108. 

                                         

 ال سيما المادة 36ر عدد . المتعمؽ الوقاية مف أخطار الكوارث ج25/08/1985المؤرخ في 232-85مرسـو رقـ  - 1
 .األولى والثانية والثالثة 

المادة األولى يتعيف عمى كؿ سمطة أو ىيئة مؤىمة أف تتخذ وتستخدـ في إطار القوانيف والتنظيمات المعموؿ بيا جميع 
التدابير والمعايير التنظيمية والتقنية التي مف شأنيا أف تستبعد األخطار التي يمكف آف تعرض أمف األشخاص والمستيمكات 

يسر كاؿ واؿ عمى تنفيذ التدابير المحددة "كما تنص المادة الثالثة تحدد مياـ الوالي . والبيئة لمخطر أو أف تخفؼ مف أثارىا
 " في بمديات واليتو. في مجاؿ الوقاية مف األخطار وعمى تطبيقيا المحتمؿ

 المتعمؽ بوقاية األمالؾ الغابية الوطنية وما جاورىا مف 1987فبراير سنة 10 المؤرخ في 44-87أنظر المرسـو رقـ -  2
 .  منو19-18-7-3 السيما  المواد 247ر ص .ج.الحرائؽ 
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ونخمص الى أف الصمة بيف حماية األمف العاـ والبيئة وثيقة متبادلة، إذ أف حماية البيئة      
بعد أف تمادى اإلنساف خرقا لألوساط الطبيعية والجامدة عمى حد سواء، دوف مباالة ليا حتى 
أصبح أماـ مشاكؿ بيئية خطيرة، إذ بدأ يعاني مف مشاكؿ األمف المائي والغذائي والتصحر 
والتغير في المناخ مع كؿ ما ترتبو بو مف ذعر واضطراب عمى صحة اإلنساف ومستقبؿ 

أجيالو في إطار تنمية مستدامة، لذاؾ نعتقد أف حماية البيئة تؤدي الى حماية األمف بؿ إف 
، فحماية البيئة في جزء كبير 1وسائؿ الحماية المقررة لألمف العاـ تؤدي الى حماية البيئة

منيا ىي حماية األمف العاـ، فقد فرضت التطورات الحديثة عمى اإلدارة التزاما بتحقيؽ األمف 
وعميو فإف األمف البيئي ليس إال ضرورة عمى . 2في صوره المختمفة ومنيا األمف البيئي 

 . عاتؽ الدولة

 :حماية البيئة بوسائل حماية السكينة العامة- 3
مما ال ريب فيو أف استتباب اليدوء والسكوف في الوسط الذي يعيش فيو اإلنساف 
يؤدي الى نقاء الفكر وصفاء الضمير وألجؿ ذلؾ تسعى سمطات الضبط اإلداري لحفظ 

إذ يقصد بالسكينة . وحماية السكينة العامة بتوفير الحد األدنى مف اليدوء والسكوف والراحة
كيدؼ الضبط اإلداري البيئي، المحافظ عمى ىدوء الطرؽ واألماكف العامة ومنع كؿ . العامة

ما مف شأنو أف يقمؽ راحة األفراد أو يزعجيـ مف ضجيج وضوضاء ومضايقات خاصة في 
 .3أوقات الراحة

                                         

 .327عارؼ صالح مخمؼ، اإلدارة البيئية، المرجع السابؽ، ص .د - 1
مصمح األمف البيئي حديث نسبيا أرتبط ظيوره بالتداعيات والحوادث البيئية التي كانت ساحة الخميج صرحا ليا إباف  - 2

 ضمف خالؿ دراسة اآلثار الناجمة عف ىذه التداعيات عمى 1992الحرب العراقية اإليرانية ثـ حرب تحرير الكويت عاـ 
البيئة أثبتت التجارب عمى أرض  الواقع النعداـ األمف تراجعت عف فكرة اليجمات العسكرية المسمحة لتبرز لنا مصدرا 
جديدا مف مصادر انعداـ األمف وىو االعتداء عمى البيئة وتيديد األمف البيئي الذي يؤثر تأثيرا عمى الثروات الطبيعية 

عبد محمد مناحي الحماية اإلدارية لمبيئة دراسة مقارنة، المرجع .د.وصحة اإلنساف ومف ثـ عمى المستوى االقتصادي لمدوؿ 
 .373  السابؽ، ص

مجمة جامعة  (دراسة تطبيقية في دولة اإلمارات العربية المتحدة)نواؼ كنعاف ،دور الضبط اإلداري في حماية البيئة  - 3
 .109، ص 2006 ، فيفري 1 ،العدد 3الشارقة لمعمـو الشرعية واإلنسانية، المجمد 

 . وما بعدىا128ص .داود الباز، حماية السكينة العامة، المرجع السابؽ - 
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ولما كانت السكينة العامة مقـو وعنصر مادي مف مقومات وعناصر فكرة النظاـ 
العاـ، فيتطمب لممحافظة عمييا اتخاذ اإلجراءات واألساليب واالحتياطات الوقائية لمقضاء 
عمى مصادر اإلزعاج والقمؽ التي تيدد الراحة العمومية بحيث نتخذ في شأنيا إجراءات 
لمحاربة الضوضاء التي تسببيا األجراس ودوي المصانع وضوضاء قاعات االحتفاؿ 

 .1الخ.....باألعراس وأصوات الباعة والدراجات النارية

لقد أثبتت التجارب أف عماؿ المصانع الصاخبة وسائقي سيارات األجرة يتعرضوف 
أكثر مف غيرىـ لألمراض العصبية وأمراض القمب الذي يدفع بتخؿ سمطات الضبط اإلداري 

البيئي لمنعيا أو التخفيض مف حدتيا، إف ىذه المضايقات تفرض عمى اإلنساف فرضا، 
بحيث ال يستطيع توقييا إال جزئيا، ويتحمؿ أعباء أخرى كوضع سدادة في آذانو وىو غير 

 .2راغب فييا

إف ظاىرة التموث الضوضائي أو اإلخالؿ بالسكينة العامة في تزايد رىيب نتيجة لمتقدـ 
العممي واستخداـ التكنولوجي الحديثة، في مجاؿ النقؿ والمواصالت باإلضافة الى اختناقات 
المرور وازدحاـ المدف بالسكاف، ويبقى التموث السمعي أشدىا وأكثرىا خطورة عمى السكينة 

 .3العامة
أف عناصر النظاـ العاـ تتداخؿ مع بعضيا البعض عمى نحو يكاد االعتداء عمى 

كاالعتداء عمى كؿ عناصر النظاـ العاـ، اإلخالؿ  (أمف ، صحة، سكينة)عنصر واحد 
بالسكينة العامة يؤدي حتما إلى المساس بعنصر األمف العاـ، لما يسببو مف أخطار واختالؿ 
في التوازف الحسي والنفسي والطبيعي، إذ يترتب عمى مثاؿ ىذه األخطار زيادة المشاحنات 

                                         

 .64رائؼ محمد لبيب، المرجع السابؽ، ص -  1
دايـ بمقاسـ، الحماية القانونية لمسكينة العامة، مجمة العمـو القانونية واإلدارية، كمية الحقوؽ، جامعة أبو بكر بمقايد، - 

 . 99،ص 2004،سنة2تممساف، العدد 
 2010منصور مجاجي، الضبط اإلداري وحماية البيئة ، مجمة دفاتر السياسة والقانوف العدد الثاني ، جانفي . د - 2

 .63ص
 1989حممي الدقدوقي ، رقابة القضاء عمى المشروعية الداخمية ألعماؿ الضبط اإلداري، دار مطبوعات الجامعية،  -  3

 .52ص
 .238عارؼ صالح مخمؼ، اإلدارة البينية، المرجع السابؽ، ص  -
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والمشاجرات بيف األفراد مما يعكر صفو األمف العاـ، كما تؤثر بشكؿ كبير عمى الصحة  
العامة ونفسية األفراد، تكوف بذلؾ السكينة العامة قمب النظاـ العاـ البيئي الذي يغذي 

 . 1عناصره األخرى ويحتوييا

يتخمص دور الضبط اإلداري في اتخاذ اإلجراءات الكفيمة بالقضاء عمى ىذا النوع مف 
التموث أو الحد منو وذلؾ مف خالؿ مراقبة ومتابعة تنفيذ التعميمات الالزمة لمكافحة الضجيج 
وكؿ انتياؾ لمقوانيف واألنظمة والتعميمات  المتعمقة بمكافحة الضوضاء مف أجؿ الحفاظ عمى 

 .2بيئة نظيفة خالية  مف التموث السمعي تصمح لمعيشة اإلنساف

 
 .األىداف المستحدثة لمضبط اإلداري:  ثانيا

إضافة إلى األىداؼ التقميدية لمضبط اإلداري، اتجو فريؽ مف الفقياء وسايرىـ في 
ذلؾ القضاء اإلداري إلى التوسع في أىداؼ الضبط اإلداري، وعدـ  قصرىا في العناصر 
التقميدية لمنظاـ العاـ، استنادا إلى ذلؾ بأنو ال يمكف  تحديد فكرة النظاـ العاـ وضبطيا في 

قالب جامد الف ىذه الفكرة تأبى التحديد بسبب مرونتيا ف فيي تتطور لتتالءـ وظروؼ 
 . 3المجتمعات الحديثة، وتنوع  نشاط الدولة واتساع مجاالتو

 :أىداف الضبط اإلداري المستحدثة والتي ليا عالقة بحماية البيئة  من بين
الحفاظ عمى جماؿ المدف ورواءىا ويقصد بو المظير الفني والجمالي لمشارع والذي 
سيتمتع المارة برؤيتو، حيث ذىب جانب مف الفقو إلى ضرورة اعتبار ما تتخذه سمطات 

الضبط اإلداري مف إجراءات بقصد المحافظة والتنظيـ والتنسيؽ في المدف أو في األحياء أو 

                                         

 .138داود الباز المرجع السابؽ ص .د - 1
  246عرؼ صالح مخمؼ، المرجع السابؽ ،ص  - 2

في ىذا الصدد خصص المشرع الجزائري فصال كامال حوؿ مقتضيات الحماية مف األضرار السمعية ضمف قانوف    - 
  منو 74-73 73و72 المتعمؽ بحماية البيئة،المرجع السابؽ، السيما 03-10

 . 50ر عدد.ج. ينظـ إثارة الضجيج1993 يوليو سنة 27 مؤرخ في 184-93 مف مرسـو تنفيذي رقـ 4المادة    - 
 .88نظرية الضبط اإلداري في النظـ الوضعية، المرجع السابؽ، ص . عبد الرؤوؼ ىاشـ محمد بسيوني، -  3



75 
 

 ، ويبرروف ذلؾ بالقوؿ باف اإلدارة مسؤولة 1في الشوارع بمثابة طائفة مف تدابير النظاـ العاـ
بصفة مباشرة عف حماية المواطف الذي يتذوؽ جماؿ مدينتو، ويعمؿ جاىدا عمى سالمتيا 

 .2والمحافظة عمييا بكؿ غاؿ ونفيس
واف لإلنساف الحؽ في حماية حياتو األدبية والثقافية والروحية، والحؽ في بيئة نظيفة 

 .   3وسميمة

صدرت قوانيف ضبط خاصة أدخمت صراحة في صمبيا االعتبارات الجمالية مثؿ القوانيف 
الخ ....المتعمقة بتنظيـ المدف وتنسيقيا وقوانيف العمراف، وتسوية البنايات الفوضوية والغابات

 .4إلعطاء بعد جمالي لمبيئة العمرانية

إف عدـ احتراـ البعد الجمالي في العمراف، وما يتعمؽ بو مف قبيؿ التموث البصري أو 
المضايقات البصرية أي يتأذى منيا البصر، والقضاء عمى التموث مف أىداؼ المستحدثة 

 .5لمنظاـ العاـ
مف خالؿ ما سبؽ فانو مف الغريب أف تكوف حماية البيئة احد أىداؼ السامية لحماية 

النظاـ العاـ أيا كانت مدلوالتو، فحماية البيئة مف التموث ومكافحة االعتداء عمى اليواء 
والماء والتربة يؤدي إلى المحافظة عمى األمف العاـ وعمى الصحة العامة، والمحافظة كذلؾ 

عمى الصحة النفسية وتوقي أضرار التموث السمعي  يحقؽ السكينة العامة، فيي عالقة 
 .تكاممية

                                         

رمضاف محمد بطيخ، الضبط اإلداري وحماية البيئة، ندوة التشريعات والقوانيف في حماية البيئة العربية، منظمة العربية -  1
 .10، ص 2005لمتنمية اإلدارية، الشارقة، 

ر .، يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتماـ إنجازىا، ج2008يوليو20 المؤرخ في 15-08 مف القانوف رقـ 12المادة - 
 .44العدد

منشورات الحمبي الحقوقية ، .1سمطة الضبط اإلداري في المحافظة عمى جماؿ المدف  ورواءىا، ط: عدناف الزنكة .د-  2
 .57، ص2011ليناف، 

ص .1997مصطفى كراجي ، حماية البيئة نظرات حوؿ االلتزامات والحقوؽ في التشريع الجزائري، مجمة اإلدارة، سنة -  3
56.57. 

 . 94عبد الرؤوؼ ىاشـ  محمد بسيوني ، نظرية الضبط اإلداري في النظـ الوضعية، المرجع السابؽ، ص -   4
 .90ماجد راغب الحمو، قانوف حماية البيئة في ضوء الشريعة، المرجع السابؽ،ص - 5
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نخمص مما سبؽ أف ضماف حؽ اإلنساف في بيئة مالئمة يعد ضمف األىداؼ 
 .المستحدثة لمضبط اإلداري الف ىذا الحؽ لو عالقة وثيقة مع الحؽ في الحياة

إذا كاف حؽ اإلنساف في الحياة ىو أىـ حقوؽ اإلنساف عمى اإلطالؽ بؿ ركف الزاوية 
ال  في ىذه الحقوؽ فانو يرتبط ارتباطا وثيقا بحؽ اإلنساف في بيئة نظيفة سميمة ومتوازنة، وا 
تعذر الوفاء بحؽ اإلنساف في الحياة وذلؾ النعداـ شروط الحياة الرئيسية ومقوماتيا الصحية 

أيضا فحؽ الحياة يستمـز . وىو ما يسوغ الدعوة لمنظر لمحؽ في الحياة عمى خمفية بيئية
شروطا بيئية تكفؿ استمراره والحفاظ عمى الحياة بشكؿ عاـ وفي أىـ ىذه الشروط وجود 

اليواء النقي والماء النظيؼ والموارد الطبيعية الكافية والدائمة وىكذا تتحقؽ عناصر وأىداؼ 
 . الضبط اإلداري في المحافظة عمى البيئة

 

 .أنواع الضبط اإلداري:  الفرع الثالث 
 ينقسـ الضبط اإلداري إلى عدة أنواع ، بحسب الجيات أو الييئات التي تتولى 

الضبط  أو مف حيث اليدؼ المراد حمايتو ، مف حيث ىو عاـ أـ انو يقتصر عمى عنصر 
مف عناصر النظاـ العاـ أو بحسب نطاؽ اختصاص سمطات الضبط اإلداري ، باف يكوف 
شامال ألرجاء إقميـ الدولة أـ انو يتعمؽ بجزء منو كالوالية أو البمدية ، ومنو فاف الضبط 
اإلداري  قد يكوف عاما أو خاصا، كما يكوف وطنيا عبر إقميـ الدولة ككؿ أو محميا عمى 

 .1المستوى المحمي
  

 .الضبط اإلداري العام والخاص: أوال
يعني مجموع السمطات أو األنشطة التي تمارسيا الييئات  :  الضبط اإلداري العام–  أ

 .اإلدارية في الدولة عمى النشاط الفردي يكوف الغرض منو حفظ النظاـ العاـ
وحسب بعض الفقياء فالضبط اإلداري العاـ ىو تمؾ المياـ المسندة لمسمطات العامة 

بيدؼ ممارستيا بصورة عامة ، تجاه كؿ نشاط  وفي كؿ ميداف ، تستطيع بموجبيا أف 

                                         

  .82 نواؼ كنعاف ، دور الضبط اإلداري في حماية البيئة ، المرجع السابؽ ، ص - 1
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1تتدخؿ في تنظيـ كؿ ما يمس بالنظاـ العاـ واألمف والسالمة داخؿ إقميـ معيف
فالضبط .  

اإلداري العاـ إذف ييدؼ إلى الحفاظ عمى النظاـ العاـ بعناصره الثالثة عف طريؽ القواعد 
القانونية ، التي تنظـ نشاط اإلفراد وتفرض القيود والضوابط عمى حرياتيـ ، بغرض حماية 

النظاـ العاـ داخؿ المجتمع مف االضطرابات واإلخطار ، سواء لمنع وقوعيا أو وقفيا أو منع 
 .تفاقميا عند وقوعيا الف الضبط اإلداري بصفة عامة ذو طابع وقائي 

و  (الجميورية  ) ويمارس الضبط اإلداري العاـ عمى المستوى الوطني رئيس الدولة 
، وعمى المستوى المحمي الوالة ورؤساء المجالس (أعضاء الحكومة  )الوزير األوؿ و الوزراء 

 .الشعبية البمدية
فيو الذي يستيدؼ حماية احد عناصر النظاـ العاـ أو احد  : الضبط اإلداري الخاص- ب  

فروعو ، حيث تمارس سمطات الضبط اإلداري في ىذه الحالة مياـ ضبطية محددة بإتباع 
إجراءات ضبطية معينة يحددىا القانوف أو النظاـ الخاص  بيذا النشاط الضبطي ، وىذا 
النوع مف الضبط أي الضبط اإلداري الخاص قد يقتصر عمى نشاط معيف أو يقتصر عمى 

  .2معيف   (إقميـ )مكاف 
ومثاؿ ذلؾ الرقابة عمى المحالت والمؤسسات الخطرة التي قد تشكؿ خطرا عمى 

الصحة العامة ، فاألصؿ أنيا تخضع لسمطات الضبط اإلداري العاـ كونيا تيدد الصحة 
العامة، لكف عيد المشرع برقابة ىذه المحالت أو المؤسسات إلى ىيئة إدارية معينة ومحددة، 

 .فاف الضبط اإلداري في ىذه الحالة يكوف خاصا
وىناؾ مف يعتبر أف الضبط اإلداري الخاص ال يقتصر عمى انو يشمؿ احد عناصر 
نما يمكف أف ييدؼ الضبط الداري الخاص إلى أغراض تختمؼ عف  النظاـ العاـ الثالثة، وا 

، كأف يكوف ىدفو ىو (اآلمف العاـ، والصحة العامة و السكينة العامة  )أغراض النظاـ العاـ 
تنظيـ عممية الصيد وتحديد أوقاتيا بيدؼ حماية الثروة الحيوانية كصيد الطيور، واألسماؾ 

نما ىي أغراض ضبط إداري (الخ ... ، فينا ىذه األغراض ال تتعمؽ بالنظاـ العاـ أصال وا 
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خاص ، وبوجو عاـ فاف الضبط اإلداري الخاص بوجوده ال يتنافى مع وجود الضبط اإلداري 
 . 1العاـ 

 . الضبط اإلداري الوطني والمحمي: ثانيا 
يتمثؿ في التدابير واإلجراءات أو األنشطة ، التي تقـو بيا :  الضبط اإلداري الوطني –    أ

السمطات العامة والتي مف شانيا تقييد نشاط األفراد وحرياتيـ ويكوف الغرض منيا الحفاظ 
عمى النظاـ العاـ بعناصره المتعددة في كافة أرجاء إقميـ الدولة ، وتتولى ممارستو عمى 

، )المركبة )مستوى الدولة السمطة المركزية في الدولة البسيطة ، أما بالنسبة لمدوؿ االتحادية 
فتتولى ممارسة الضبط اإلداري الوطني السمطات االتحادية آو الفدرالية بما ليا مف سمطات 

  .2عبر إقميـ الدولة المركبة 
ذا كاف ىذا المفيـو يكاد يحصر مدلوؿ الضبط الوطني بالنسبة لمضبط اإلداري   وا 

العاـ غير أننا نعتقد باف الضبط اإلداري الخاص ، يمكف أف يكوف ذو بعد وطني كاف 
تصدر السمطات المركزية في الدولة أو تقـو بممارسة سمطاتيا الضبطية ، بغرض حماية 
احد عناصر النظاـ العاـ أو تحقيؽ غرض يخرج عف أغراض النظاـ العاـ ، كاف يصدر 

وزير الصحة قرارا يخص تاميف وحماية عنصر مف عناصر النظاـ العاـ وىو الصحة العامة 
باف تمقيح السكاف عبر الوطف ضد وباء معيف  كما حصؿ في الجزائر والعديد مف الدوؿ 

  .2009بالنسبة لمواجية داء أنفمونزا الخنازير خالؿ نياية سنة 
ىو الذي تختص بممارستو اإلدارات : (اإلقميمي) الضبط اإلداري المحمي –ب

الالمركزية أو المحمية، مع عدـ السماح لسمطات الضبط اإلداري المركزي يحجب 
 .اختصاصات السمطة الضبطية المحمية في  مجاؿ اختصاص ىذه األخيرة المحدد قانونا

ويرمي ىذا النوع مف الضبط اإلداري إلى المحافظة عمى النظاـ العاـ، ضمف النطاؽ  
 أو الالمركزية كالوالية أو البمدية في الجزائر، ويبدو أف ىذا 3اإلقميمي لمييئة اإلدارية المحمية

المفيـو يقتصر عمى سمطات الضبط اإلداري العاـ ، ولكننا نقوؿ باف مفيـو الضبط اإلداري 
                                         

 ، 2007محمد بكر حسيف ، الوسيط في القانوف اإلداري ، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية ،مصر، -  1
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المحمي يسري أو يصدؽ عمى النوع الثاني مف الضبط اإلداري وىو الضبط اإلداري الخاص، 
كما ىو الشأف بالنسبة لسمطات الضبط اإلداري التي تمارسيا بعض اإلدارات المحمية، 

بغرض حماية عنصر مف عناصر النظاـ العاـ مثؿ تدخؿ مديرية التجارة بالوالية لقمع الغش 
في السمع والبضائع والتي قد تمحؽ أضرار بالصحة العمومية، أو تدخؿ مديرية الثقافة بالوالية 
بغرض حفظ المعالـ التاريخية واآلثار ذات البعد الحضاري، فيذه الحاالت تبيف أف الضبط 

اإلداري الخاص، يمكف أف يكوف إقميميا أو محميا إذا كانت تدابيره إلى تحقيؽ أغراض تختمؼ 
 .عف أغراض  حفظ النظاـ العاـ 

وفي التنظيـ اإلداري الجزائر توجد تطبيقات كثيرة ومتعددة ألنواع الضبط اإلداري، تظير 
  .بجالء باستقراء أو باستعراض دور الضبط اإلداري في حماية البيئة

 
 .التمييز بين الضبط اإلداري وما يشابيو من النظم : الفرع الرابع 

إذا نظرنا إلى المفيـو الواسع لمنظاـ العاـ فانو يناط بالسمطة التنفيذية العديد مف 
المياـ الجسيمة التي تسند إلييا مف اجؿ المحافظة عمى النظاـ العاـ واستقرار المجتمع 

وسالمة الدولة، وتباشر مياميا ىذه مف خالؿ األجيزة اإلدارية التابعة ليا كالوزارات والييئات 
والمؤسسات الحكومية، ولكؿ جياز مف ىذه  األجيزة  وسائمو الخاصة ، حيث انو في اغمب 

األحياف تعيد بعض القوانيف المتعمقة بمجاالت  معينة إلى السمطة التنفيذية القياـ ببعض 
أجيزتيا اإلدارية والتي تعد في األصؿ مف قبيؿ األعماؿ  األعماؿ والمياـ مف خالؿ

ومنعا لمخمط  بيف الضبط اإلداري والتداخؿ الموجود بينو وما يشابيو مف صور . القضائية
الضبط األخرى في الدولة الحديثة فاف عممية  المقارنة بيف الضبط اإلداري والضبط 

القضائي،  والضبط اإلداري و الضبط التشريعي،  ثـ بيف الضبط اإلداري والمرفؽ العاـ، 
لذلؾ . قضية مطروحة وحيوية والتعرض ليا ولو بإيجاز إلى الفوارؽ الجوىرية وأوجو التداخؿ

  :يجب تقسيـ ىذا المطمب إلى فروع ثالث وفقا لمتفصيؿ اآلتي
 . تمييز الضبط اإلداري عن الضبط القضائي: أوال

عمى الرغـ مف مساىمة الضبط اإلداري والضبط القضائي في حفظ النظاـ العاـ 
الطبيعة القانونية لكؿ : وصيانتو إال أف ثمة فوارؽ بينيما  ويختمفاف عف بعضيما مف حيث 
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منيما، ومف حيث تبعية سمطاتيما ، ومف حيث غايتيما ، ومف حيث مسؤولية الدولة عف 
   :1األضرار الناشئة عف إجراءاتيما

يتميز الضبط اإلداري عف الضبط القضائي في  : من حيث الطبيعة القانونية- أ
كونو نشاطا وقائيا أو مانعا مف اإلخالؿ أو االستمرار في اإلخالؿ بالنظاـ العاـ ، في حيف 
أف الضبط القضائي نشاط عالجي، أي الحؽ عمى ارتكاب الجرائـ ييدؼ إلى التحري عنيا 
نزاؿ  وجمع األدلة الالزمة لمتحقيؽ فييا، وجمع األدلة إلدانة المتيـ تمييدا لتقديمو لمقضاء وا 

  .2العقوبة المناسبة 
تبدو أىمية ىذه التفرقة في تحديد الجية القضائية  :من حيث تبعية سمطاتيما- ب

المختصة بنظر المنازعات التي بصددىا، بؿ وفي تحديد النظاـ القانوني الذي يطبؽ عمى 
كؿ منيما،  ذلؾ أف أعماؿ الضبط اإلداري تخضع لقواعد القانوف اإلداري وبالتالي القضاء 
اإلداري ىو الكفيؿ بالنظر في المنازعات التي تثور بصددىا مف جية، ومف جية أخرى 

المنازعات المتعمقة بأعماؿ الضبط القضائي يضطمع بيا القضاء العادي وتحكميا قواعد كؿ 
  3مف قانوف اإلجراءات الجنائية وقانوف العقوبات 

إف الضبط اإلداري إجراء احترازي وقائي، ينصب عمى منع : من حيث غايتيما- ج
وقوع الحدث كمنع اإلضراب في المجاؿ األمني، ومنع وقوع الجـر البيئي ومكافحة التموث 

وحماية عناصر البيئة في المجاؿ البيئي، والمحافظة عمى النظاـ العاـ في المجتمع بعناصره 
بينما ينصب الضبط القضائي عمى القمع، فيكوف غايتو ىو إثبات الجريمة ومعاقبة . المتعددة

مرتكبييا بيذا الصدد تصعب التفرقة أحيانا بينيما في التطبيؽ والواقع العممي حيث يفسر 
الموضوع كوقاية وعقوبة في آف واحد كما ىو الشأف في قرار الحجز عمى صحيفة نشر خبرا 
 .4غير أخالقي، فيؿ اليدؼ مف الحجز ىو إثبات الجـر أـ ىو منع حدوث اضطرابات مخمة
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لما كانت : من حيث مسؤولية الدولة عن األضرار الناشئة عن إجراءاتيما -      د
إجراءات الضبط  اإلداري تعد إعماال إدارية فيي قرارات إدارية تخضع لمرقابة القانونية عمى  
يقاؼ التنفيذ إذا كانت غير مشروعة مما يترتب  أعماؿ اإلدارة وفي ثمة تكوف حرية باإللغاء وا 

عمى ذلؾ تقرير مسؤولية  الدولة عف أية أضرار تحدؽ بالمواطنيف عف جراءىا  في حيف 
تكوف إجراءات الضبط القضائي خاضعة لرقابة القضاء وال تقبؿ الطعف باإللغاء أو إيقاؼ 

عف األعماؿ القضائية كاستثناء عف األصؿ . التنفيذ وتحتمي بمبدأ عد ـ المسؤولية الدولة
ال تزاؿ مسؤولية الدولة عف أعماؿ الضبط القضائي محؿ خالؼ الف الدولة غير . 1العاـ

  .2مسؤولة عف أخطاء سمطة الضبط القضائي إال إذا نص المشرع عمى ذلؾ صراحة 
عمى الرغـ مف االختالؼ الموجود بيف نوعي الضبط ال يمنع مف وجود عالقات 

متبادلة بينيما وكؿ نوع يكمؿ األخر أىميا أف الضبط القضائي بما يحدثو مف رىبة وخوؼ 
في نفوس المواطنيف، لما ينزلو مف عقاب عمى مف تثبت إدانتيـ يقمؿ مف احتماالت اإلخالؿ 
بالنظاـ قبؿ وقوعو، كما إف الضبط اإلداري وما ييدؼ إليو مف مراقبة نشاط األفراد وتوجييو 
بصورة تكفؿ منع اإلخالؿ بالنظاـ العاـ قبؿ وقوعو يقمؿ مف احتماالت الجرائـ المرتكبة والتي 

 . 3تدخؿ في ميمة الضبط القضائي
فكؿ منيما ييدؼ إلى المحافظة عمى النظاـ العاـ داخؿ الدولة، فضال عف قياـ ىيئة الشرطة 

 .4بأداء مياـ نوعي الضبط 
يعتبر موضوع حماية البيئة مف أىـ المواضيع التي يتكامؿ فيو دور القائميف بالضبط 

اإلداري مع القائميف بالضبط القضائي، حيث تمارس الدولة فييا سمطاتيا سواء بصفة 
ضبطية إدارية مف خالؿ مراقبة التموث البيئي، أو ضبطية قضائية مف خالؿ الكشؼ عف 

  .5الجرائـ البيئية والمخالفات التي تقع في عناصر البيئة المختمفة 
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فالجيات اإلدارية التي تمنح التراخيص والشيادات لممنشآت والمحالت لممارسة أعماؿ 
ونشاطات تتعمؽ بعناصر البيئة، وىي مف مياـ الضبط اإلداري وتابعة ذلؾ في حالة 

المنشآت والمصانع  والشركات التي منحتيا تمؾ التراخيص ، وىي ذاتيا تتولى التفتيش 
حالتيا إلى التحقيؽ و ىذا مف اختصاص الضبط  وضبط ما يتعمؽ بيا مف مخالفات وا 
  .1القضائي أصال وىكذا يجتمع عمؿ القائميف بالنوعيف مف الضبط  في عممية واحدة 

 . تمييز الضبط اإلداري عن الضبط التشريعي: ثانيا
بناءا عمى التعاريؼ السابقة المتضمنة لمفيـو الضبط اإلداري الذي يقصد بو 

مجموعة القواعد تفرضيا السمطة العامة عمى األفراد في عمـو حياتيـ العادية بقصد صيانة 
 .النظاـ العاـ

 بمعنى أف مصدرىا الدستور إال انو يجب عمى 2األصؿ أف الحريات قد كفميا الدستور
الرغـ مف ذلؾ أف تمارس في إطار القانوف، فالحريات ليست مطمقة بؿ ىي تخضع 

لمتشريعات التي تحدد المبادئ العامة ليا، وترسـ المعالـ الرئيسية لنطاؽ ممارستيا وتسعى 
القوانيف الصادرة في ىذا الشأف تقييد وتنظيـ الحريات العامة بالضبط التشريعي وذلؾ تمييزا 

ليا عف الضبط اإلداري الذي تتواله السمطة اإلدارية  في ىذا المجاؿ ، وفي إطار ىذا 
الضبط التشريعي يوجد ضبط إداري تمارسو السمطات اإلدارية المكمفة بتطبيؽ األحكاـ العامة 

  .3التي يصدرىا الضبط التشريعي 
األصؿ إف يعمؿ الضبط اإلداري مف خالؿ التشريع كما ىو وارد في قوانيف الضبط 
غير أف ىذا األصؿ ال يسمب سمطات الضبط اإلداري سمطتيا مف أف تتصرؼ في بعض 

الظروؼ الظرؼ باستقالؿ عف التشريع ، وقد ينتج عف ذلؾ إدخاؿ الضبط في نطاؽ الموائح 
المستقمة، وليذا فميما بمغت القوانيف الضبطية مف الدقة والتفصيؿ تظؿ دائما في حاجة 
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وبيذا الصدد لتمؾ السمطة التنفيذية أف تفرض قيودا عمى .1ماسة إلى تدابير الضبط اإلداري
األفراد إما تنفيذا لمقوانيف التي أصدرتيا السمطة التشريعية، أو تفرض قيودا جديدة عف طريؽ 

  .2إصدار الموائح الضبط التي يجب أف تتصؼ بالعمومية وال تخالؼ نصا  تشريعيا 
 إف الضبط التشريعي الذي تمارسو الييئة التشريعية يدخؿ ضمف اختصاصاتيا، أما 
الوسائؿ اإلدارية التي تستخدميا الييئات اإلدارية تعد جيازا تنفيذيا إلرادة المشرع وتطبيقا 

محضا لمتشريع كما قمنا سابقا أف الضبط اإلداري يعمؿ مف خالؿ التشريع، غير أف األمر ال 
يقؼ عند ىذا الحد بيف ما يقع ضمف اختصاص التشريع أي القانوف، وبيف ما يقع ضمف 
نما المشكمة تظير في تحديد وتوزيع االختصاص في مجاؿ صيانة  الموائح واألنظمة، وا 

في الجزائر يعد البرلماف السمطة ذات . النظاـ العاـ وحماية البيئة بالمفيـو الواسع
االختصاص األصيؿ بوضع القواعد العامة لصيانة النظاـ العاـ في كافة جوانبو السياسية، 

 .3 مف الدستور122الخ  وذلؾ بناءا عمى أحكاـ المادة ...االقتصادية والبيئية 
 وبناءا عمى ذلؾ فاف استخداـ وسائؿ التشريع في صيانة النظاـ العاـ يقتصر عمى 

أعاله، أما غير ىذا المجاؿ فيخضع إلى  (122)ذلؾ المجاؿ الذي حدده الدستور في المادة 
 85 والمادة 125االختصاص التنظيمي لرئيس الجميورية والوزير األوؿ طبقا لنص المادتيف 

  .4الفقرة الثالثة مف ىذا الدستور 
وعميو يتفؽ كؿ مف الضبط اإلداري والضبط التشريعي في أف كؿ منيما ينصرؼ إلى تنظيـ 
الحقوؽ والحريات العامة بقصد المحافظة عمى النظاـ العاـ بمدلوالتو السابقة، رغـ اختالؼ 
وسائؿ كؿ منيما في ىذا الخصوص حيث تتمثؿ الحالة األولى في الموائح والقرارات الفردية 

 .بينما تتمثؿ الثانية في القوانيف

                                         

، الجزء الثاني، دار المطبوعات الجامعية، (نظرية العمؿ اإلداري )سامي جماؿ الديف ، أصوؿ القانوف اإلداري -  1
  .553 ، ص 1996إسكندرية، سنة 

  .39عبد الرؤوؼ ىاشـ محمد بسيوني ، المرجع السابؽ، ص -   2
(-1 يشرع البرلماف في المياديف التي يخصصيا لو الدستور وكذلؾ المجاالت التالية 1996 مف دستور 122المادة -   3

القواعد - (19...... حماية الحريات الفردية و. حقوؽ األشخاص وواجباتيـ األساسية وال سيما نظاـ الحريات العمومية 
طار المعيشة والتييئة العمرانية   .العامة المتعمقة بالبيئة وا 

 . المرجع السابؽ 1996  مف الدستور125. 85المادتيف -  4
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 . تمييز الضبط اإلداري عن المرفق العام:  ثالثا 
إف فكرة الضبط اإلداري والمرفؽ العاـ تعتبراف مظيراف وصورتا العمؿ والنشاط 

إذ بواسطة الضبط اإلداري والمرفؽ العاـ يتـ تحقيؽ المصمحة العامة في المجتمع . اإلداري
والدولة عف طريؽ المحافظة عمى النظاـ العاـ بعناصره المادية، وعف طريؽ تقديـ الخدمات 

والسمع الالزمة إلشباع الرغبات وذلؾ عمى التوالي فيناؾ إذا تداخؿ وتكافؿ بيف فكرتي 
 . ، كما يوجد كذلؾ أوجو التفرقة واالختالؼ 1الضبط اإلداري والمرفؽ العاـ 

  : أوجو ومظاىر التشابو بين فكرتي الضبط اإلداري والمرفق العام- أ
، وىما صورتاف وأسموباف لمعمؿ والنشاط اإلداري 2يعد الضبط اإلداري مرفقا عاما

  .3وييدفاف إلى تحقيؽ المصمحة العامة في المجتمع
يتكامؿ ويتعاوف كؿ مف الضبط اإلداري والمرفؽ العاـ في تحقيؽ ىدؼ المصمحة -

جراءات وأساليب الضبط تساىـ بشكؿ كبير في حسف سير المرفؽ العاـ  العامة ، فأعماؿ وا 
 .بانتظاـ واطراد 

  :أوجو ومظاىر التفرقة واالختالف- ب
الضبط اإلداري فكرة سمبية ، أما المرفؽ العاـ يعد نشاط ايجابي، الف األوؿ يقيد مف 

  .4حريات األفراد والثاني يقدـ ليـ خدمات ينتفعوف بيا مجانا أو برسـو رمزية يمـز دفعيا 
إف الييئات القائمة بتولي إجراءات الضبط اإلداري غيرىا التي تتولى توفير الخدمة 

لممنفعتيف، لذا تعد إجراءات الضبط مف الخطورة حيث ال يمكف إسنادىا إلى أشخاص القانوف 
 .الخاص 

 

 
                                         

 .1028عمار عوابدي ، القانوف اإلداري الجوانب القانونية لفكرة البوليس اإلداري، المرجع السابؽ، ص- 1

-2 CARLE DEBBASCH ,FRéDéRIC COLIN. Droit administratif , 10edition,  economica, 

2011.p319 . 
  .227 ص 2000الوجيز في القانوف اإلداري ، دار النيضة العربية ، بيروت ، : عبد الفتاح أبو الميؿ -  3
  . 371الوجيز في القانوف اإلداري ،المرجع السابؽ، ص –عمار بوضياؼ . د-  4
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 المطمب الثاني

 مفيوم الضبط اإلداري البيئي

الضبط االداري البيئي عبارة عف مجموعة مف السمطات والصالحيات ممنوحة لمموظفيف 
العامميف في الجيات اإلدارية المعنية والتي ليا صمة بحماية البيئة، والتي مف خالليا تخوليـ 
الحؽ في الولوج الى ارض الواقع وفي مختمؼ األماكف لمباشرة وتفقد واخذ جؿ المعطيات 

 .الالزمة الجتناب جرائـ المساس بالبيئة واتخاذ التدابير الالزمة لمكافحتيا
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 الفرع األول

 تعريف الضبط اإلداري البيئي

 

 : تعريف الضبط اإلداري البيئي لغة- أوال

البد لنا في ىذا العنصر مف التعرض إلى مصطمحيف ميميف وتعريفيما مف 
 ". البيئة"و " الضبط"الناحية المغوية كال عمى حدا وىما 

 : تعريف الضبط لغة- 1

ضبط "حفظو بالحـز حفظا بميغا : الضبط لغة مف َضبَط َيضِبُط َضبًطا
قاـ بأمرىا قياما ليس فيو : ، والضبط أحكمو وأتقنو ضبط البالد"لسانو،ضبط أعصابو 

 ...نقص

مسؾ : بدقة، تماما، ضبط الحسابات: مص َضَبَط، بالضبط: والضبط مف ضبطٌ 
 1...تدقيؽ المعامالت المالية أو التجارية: الدفاتر

وكما أشرنا أف لمصطمح الضبط في المغة عدة معاف أو مفاىيـ، لكف ما ييمنا 
ضمف إطار ىذه الدراسة أف مصطمح الضبط يعنى بو العود باألمور إلى وضعيا الطبيعي 
المنسجـ مع القانوف الحاكـ ليا، وذلؾ عقب خمؿ أو اضطراب أصابيا أو انحرؼ بيا عف 

 . 2حكـ ىذا القانوف

 

                                         

، الروس، - 1 . 762، ص 1989المعجـ العربي األساسي، المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو
.  360 ص المرجع السابؽ، (دراسة مقارنة)عيد محمد مناحي المنوخ العازمي، الحماية اإلدارية لمبيئة - 2
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 : تعريف البيئة لغة- 2

بمعنى رجع واعترؼ، كما أنيا الوسط الذي يعيش : مف باء يبوء بوأ: البيئة لغة
فيو اإلنساف أو اإلطار الذي يمارس فيو اإلنساف أنشطة الحياة، ىي اليواء الذي تصمح 
بنقائو صحة اإلنساف وتعتؿ بفساده، والماء الذي يشربو، واألرض وما عمييا مف كائنات 

 . تعايش اإلنساف، ىي العناصر التي يحوليا اإلنساف بالجيد والمعرفة إلى إنتاج وثروة

 : وعرفيا المجمس الدولي لمغة الفرنسية بأنيا

"L’ensemble des éléments physiques, chimique, ou 
biologiques naturels ou artificiels qui entourent un être humain, un 

animal ou un végétale ou une espèce"1 

 : تعريف الضبط اإلداري البيئي اصطالحا- ثانيا

تعددت واختمفت التعاريؼ الفقيية التي توضح مفيـو الضبط اإلداري، منيا مف 
تناولت الضبط اإلداري بمفيومو الواسع، ومنيا مف اقتصرت عمى مفيومو الضيؽ، بينما 
عرفتو تعاريؼ أخرى بالنظر إلى جانبيف؛الشكمي والموضوعي، وفيما يمي سنتناوؿ أىـ 

 . التعاريؼ المتداولة بخصوصو

قبؿ تعريؼ مصطمح الضبط اإلداري البد مف اإلشارة إلى أنو يقصد بالضبط 
بمفيومو العاـ تنظيـ الدولة بطريقة وقائية لضماف سالمة وأمف المجتمع، أما بمفيومو 

                                         

مفتاح عبد الجميؿ، التعاوف الدولي في مجاؿ حماية البيئة، مجمة الفكر، العدد الثاني عشر، كمية الحقوؽ والعمـو - 1
.  256السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، ص 
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اإلداري ىو مجموعة مف اإلجراءات واألوامر والقرارات التي تتخذىا السمطة المختصة 
 . 1بالضبط مف أجؿ المحافظة عمى النظاـ العاـ في المجتمع

 بالنظر إلى أغراضو والتي Nicolasأما الضبط اإلداري فعرفو الفقيو الفرنسي 
الديف، النظاـ، اآلداب، الصحة، : حددىا ضمف أحد عشر جزءا يشمميا النظاـ العاـ، وىي

األغذية، األمف، السكينة العامة، الطرؽ، العمـو والفنوف الحرة، التجارة، الصناعات والفنوف 
والفقراء، وىذا التعريؼ جعؿ الضبط  (عماؿ اليومية)الميكانيكية، العماؿ غير المتخصصيف 

مرادفا لمقانوف نظرا الستغراقو كافة متطمبات النظاـ االجتماعي، ولكف تبدو أىميتو في أنو 
 . شمؿ أىداؼ الضبط اإلداري والمتمثمة في األمف والصحة والسكينة

كما عرفو بعض الفقو الفرنسي الحديث بالنظر إلى أىدافو بأنو شكؿ مف أشكاؿ 
فيذا التعريؼ . عمؿ اإلدارة يتمثؿ في تنظيـ نشاط األفراد مف أجؿ ضماف حفظ النظاـ العاـ

 المساس مف العاـ النظاـ وقاية ميمتو في األصؿألف  2يركز عمى الطبيعة الوقائية لمضبط اإلداري
 وقوع منع إلى تيدؼ أنيا أي الوقائية، صفة ليا البيئي اإلداري الضبط مجاؿ في المتخذة القرارات وبو

 .3التموث

في حيف يعرفو الدكتور محمد فؤاد مينا بمفيومو الواسع بأنو تنظيـ الدولة تنظيما 
وقائيا يكفؿ سالمة المجتمع ويدخؿ في ىذا المعنى الواسع تنظيـ وضماف سير جميع المرافؽ 
والمشروعات العامة في الدولة والنظاـ الذي يسود في الدولة وفؽ ىذا التنظيـ الوقائي يسمى 

 .(نظاـ الضبط)

                                         

الطاىر دلوؿ، نورة موسى، الضبط البيئي وتأثيره عمى حقوؽ اإلنساف في الجزائر، الممتقى الوطني األوؿ الموسـو بػ - 1
.  3، جامعة يحي فارس، المدية، ص 2008 ماي 8- 7- 6، المنعقد أياـ "العولمة وحقوؽ اإلنساف"
، 2009ط، دار النيضة العربية، القاىرة، . ، د(دراسة مقارنة)عيد محمد مناحي المنوخ العازمي، الحماية اإلدارية لمبيئة - 2

 .361ص 
، مجمة (دراسة مقارنة)اسماعيؿ صعصاع البديري، حوراء حيدر ابراىيـ، األساليب القانونية لحماية البيئة مف التموث - 3

.  64، السنة السادسة، ص 2المحقؽ الحمى لمعمـو القانونية والسياسية، العدد 
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 الضبط اإلداري ويرى أف السمة (Claude Kilein)ويصؼ الفقيو الفرنسي 
المميزة لو ىي تييئتو وقابميتو لمتكييؼ، وتييأ ىياتي مف طابعو الغائي إذ يرى اف سمطة 

الضبط ما دامت مكمفة بحفظ النظاـ العاـ فغنيا تتييأ وتتكيؼ مع كؿ أسباب االضطراب 
المستقبؿ لمنظاـ العاـ ميما كاف الشكؿ الذي يتخذه وأف الضبط نشاط يمارس مف أجؿ 

، إف ىذا التعريؼ يوسع مف سمطات الضبط اإلداري إذ يقوؿ ليس 1غايات وأىداؼ معينة
 .لمضبط اإلداري ذلؾ الطابع السمبي وشبو الرادع فحسب بؿ لو أيضا طابع إيجابي وواؽ

الضبط اإلداري واجب مف أىـ واجبات اإلدارة يتمثؿ في تنظيـ الحريات الفردية 
أي وضع القيود والحدود عمييا بيدؼ المحافظة عمى النظاـ العاـ في المجتمع بمدلوالتو 
المعروفة وىي األمف العاـ والصحة العامة والسكينة العامة وىو ما يجسد في واقع األمر 

، فيو مجموعة اإلجراءات التي تتخذىا الييئات اإلدارية 2حماية لمبيئة مف كافة أنواع التموث
وتمس بيا حرية األفراد ونشاطيـ الخاص لغرض استتباب األمف وصيانة النظاـ العاـ 
عادتو إلى الحالة التي كاف عمييا إذا اضطرب أو اختؿ، فالضبط اإلداري ىو الوسيمة  وا 

 . 3الناجحة في حماية البيئة

فيناؾ إذف عالقة واضحة بيف الضبط اإلداري وحماية البيئة، ولذا فيو يتسـ 
بنظاـ قانوني خاص يميزه عف كافة األنشطة اإلدارية االخرى، نظاـ ييدؼ إلى اقامة التوازف 
بيف ممارسة الحرية مف جانب وصيانة النظاـ العاـ مف جانب آخر فيو إذف نظاـ ال غنى 
لمجتمع عنو،  أي أنو يمثؿ ضرورة اجتماعية باعتباره نظاما وقائيا ييدؼ إلى منع الجرائـ 
نما إلى المحافظة عمى سالمة اإلنساف في راحتو وصحتو وسكينتو، وىو بيذا  قبؿ وقوعيا وا 

                                         

، دار اليازوري العممية لمنشر 2009، الطبعة العربية (الحماية اإلدارية لمبيئة)عارؼ صالح مخمؼ، اإلدارة البيئية - 1
.  170، 169والتوزيع، عماف األردف، ص 

رمضاف محمد بطيخ، الضبط اإلداري وحماية البيئة، ندوة حوؿ دور التشريعات والقوانيف في حماية البيئة العربية، - 2
  .3المنظمة العربية لمتنمية، جامعة الدوؿ العربية، الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة، ص 

.  170، 169، ص المرجع السابؽعارؼ صالح مخمؼ، - 3
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يختمؼ عف الضبط القضائي الذي ال يتدخؿ إال بعد وقوع الجرائـ سواء كانت جرائـ 
نزاؿ العقاب بيـ  . اجتماعية او اقتصادية او بيئية مف أجؿ محاسبة مرتكبييا وا 

باإلضافة غمى ذلؾ فإف الضبط اإلداري إذا كاف ييدؼ إلى تنظيـ الحريات 
الفردية وحماية ألمف المجتمع اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا، فإف مثؿ ىذا التنظيـ قد يتـ بقانوف 

 .1أو بتشريع يصدر كمف البرلماف وىو ما يطمؽ عميو الضبط التشريعي

وتجدر اإلشارة إلى أف مصطمح الضبط اإلداري البيئي مصطمح حديث نوعا ما 
حيث ارتبط ظيوره بظيور القانوف اإلداري البيئي كأحد فروع القانوف اإلداري، باعتبار أف 
اإلدارة أصبحت صاحبة االختصاص األصيؿ في مجاؿ المحافظة عمى البيئة وتسخير 

 .2سمطاتيا في تجسيد السمطة الوقائية المتمثمة في الضبط اإلداري البيئي

 

 الفـــــــــــرع الثــــــــــــــــــاني

 مجاالت الضبط اإلداري البيئي

تعد حماية البيئة ىدفا أصيال لمضبط اإلداري الخاص، فإذا كاف الضبط اإلداري 
العاـ يحمي البيئة بطريقة غير مباشرة وذلؾ باعتباره بندا داخال في أغراضو التقميدية الثالثة 
فإف الضبط اإلداري الخاص يحمييا بصورة مباشرة بغض النظر عف وجود إخالؿ بالصحة 

، وعمى ىذا األساس يقصد بالضبط اإلداري 3العامة، السكينة العامة أو األمف العاـ مف عدمو
الخاص تحقيؽ أغراض محددة يرى المسرع ضرورة إسنادىا إلى ىيئات إدارية خاص، ولذا 
فيو يضع ليا وسائؿ مغايرة ويقرر ليا كذلؾ جزاءات أشد وأقسى مف تمؾ المقررة لمضبط 

                                         

.  3رمضاف محمد بطيخ، المرجع نفسو، ص - 1
.  3الطاىر دلوؿ، نورة موسى، المرجع السابؽ، ص- 2
 .413عيد محمد مناحي المنوخ العازمي ،المرجع السابؽ، ص - 3
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، ىو إذف صيانة النظاـ العاـ بطريقة معينة في ناحية معينة في أنواع النشاط 1اإلداري العاـ
الفردي، كتنظيـ االجتماعات وتنظيـ المحاؿ العامة، والمقمقة لمراحة والمضرة بالصحة العامة، 

 .2وىو في ىذا الجانب يتالقى مع الضبط اإلداري العاـ في حفظ النظاـ العاـ البيئي

 .وفيما يمي سنتناوؿ أىـ مجالت الضبط اإلداري البيئي الخاص

 

 :الضبط اإلداري الخاص بالمحميات الطبيعية- أوال

يقصد بالضبط اإلداري الخاص بالمحميات الطبيعية الحد مف النشاط الخاص 
لألفراد والجماعات في منطقة معينة وذلؾ بمقتضى نص تشريعي، بغية حماية التنوع 

البيولوجي والطبيعي في ىذه المنطقة، والتي تتميز بخصائص فريدة سواء في كائناتيا الحية، 
 . أو ظواىرىا الطبيعية

وعمى ذلؾ فإف الضبط اإلداري الخاص بالمحميات الطبيعية ال يكوف إال 
بمقتضى نص تشريعي يمنح بسمطات الضبط اإلداري صالحية الحد مف النشاط الخاص 

، ويحظر عمى وجو 3لألفراد في منطقة معينة بغرض حماية العناصر البيولوجية والطبيعية
 : الخصوص األعماؿ التالية

صيد أو قتؿ أو نقؿ أو إيذاء أو مجرد إزعاج الكائنات البرية أو البحرية أو  -
 . القياـ بأي عمؿ مف شأنو القضاء عمييا

صيد أو نقؿ أي كائنات أو مواد عضوية مثؿ الصدفات أو الشعب المرجانية  -
 . أو الصخور

                                         

.  5رمضاف محمد بطيخ، المرجع السابؽ، ص - 1
.  29سميماف منصور يونس الحبوني، الضبط اإلداري البيئي، ص - 2
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 . إتالؼ النباتات أو نقميا أو اإلضرار بيا -
 . 1إدخاؿ أي أجناس غريبة إلى منطقة المحمية -

وتبرز أىمية الضبط اإلداري الخاص بالمحميات الطبيعية في كونو ضمانة 
لحماية الكائنات الحية الميددة باالنقراض، سواء كانت حيوانات أو نباتات والتي ليا دور 

 . 2ممحوظ في المحافظة عمى التوازف البيئي

 : الضبط اإلداري الخاص بالبيئة العمرانية- ثانيا

يقصد بو التدخؿ بنص تشريعي في النشاط الخاص لألفراد والجماعات في مجاؿ 
البناء والتعمير، بغرض حماية النظاـ العاـ لمبيئة العمرانية، وذلؾ عف طريؽ التأكد مف 
مطابقة المباني واإلنشاءات لألصوؿ الفنية والمواصفات العامة لمبناء والنواحي الصحية 

 . والبيئية

وعميو فالضبط اإلداري الخاص بالبناء والتعمير ال يستيدؼ حماية البيئة وحدىا 
نما يستيدؼ بجوارىا حماية األمف العاـ ألفراد المجتمع، عف طريؽ التأكد مف مطابقة  وا 
المباني والمنشآت لألصوؿ الفنية الصحيحة والقواعد السميمة في البناء والتعمير حتى ال 

تنيار تمؾ المباني وتضر بأمنيـ العاـ، كما أنو يستيدؼ حماية الصحة العامة عف طريؽ 
مراعاة المسافات المناسبة بيف المباني والمنشآت، ووجود مناور وفتحات تيوية حيدة ليا، 

وكذا حماية السكينة العامة عف طريؽ مراعاة المسافات القانونية المناسبة فيما بيف اإلنشاءات 
 ... وتصميميا بشكؿ معيف يمنع وصوؿ ضوضاء منزؿ إلى سكاف المنزؿ المجاور

ف كاف يتضمف أىداؼ الضبط اإلداري العاـ التقميدية  فالضبط اإلداري الخاص وا 
فإنو يضـ إلى جوارىا كيدؼ مستقؿ عنيا  (األمف العاـ، الصحة العامة والسكينة العامة)

                                         

. 30سميماف منصور يونس الحبوني، الضبط اإلداري البيئي، ص - 1
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حماية البيئة العمرانية  والذي يجب أف يكوف مقررا بمقتضى نص تشريعي عندما يقيد حرية 
 .   الممكية الخاصة مف أجؿ حماية البيئة العمرانية

ىذا وقد جرت تشريعات البناء والتعمير في الكثير مف الدوؿ عمى منح السمطات 
المحمية أو البمدية سمطة ضبط إداري خاص في مجاؿ البناء والتعمير، فتـ فرض تقنية 

 . 1الترخيص كإحدى تقنيات الضبط اإلداري في مجاؿ البناء والتعمير

 

ففي فرنسا مثال فرض نظاـ تراخيص البناء بيدؼ تسييؿ ميمة إدارات التنظيـ 
في التأكد مف احتراـ المقدميف عمى إقامة المباني لعدد مف القواعد القانونية اآلمرة المتعمقة 

 .2بممكية األراضي، واستغالليا، واالنتفاع بيا، وتخطيطيا عمرانيا

كما أف نظاـ البناء والتعمير في فرنسا لو عالقة كبيرة بحماية البيئة مف التموث 
 وكذلؾ الالئحة القومية 1969 يونيو 14فقد تضمنت الالئحة القومية لمبناء الصادرة في 

، وأيضا قوانيف الصحة اإلقميمية والبمدية العديد مف 1961لمتعميػر المدني الصادر عاـ 
  3...االشتراطات الخاصة بحماية البيئة مثؿ سعة الغرؼ وقواعد اإلضاءة والتيوية

أما في الجزائر فنجد أف المشرع الجزائري فرض نظاـ الرخص المتعمقة بالبناء 
 المتعمؽ بتحديد كيفيات تحضير 176-91المرسـو التنفيذي رقـ والتجزئة واليدـ مف خالؿ 

 ،26ر عدد . ، ج28/05/1991شيادة التعمير ورخصة التجزئة وشيادة التقسيـ المؤرخ في 
 المتعمؽ بمناطؽ التوسع والمواقع السياحية إخضاع منح رخصة 03-03كما تضمف القانوف 

                                         

. 430 و 429عيد محمد مناحي المنوخ العازمي ،المرجع السابؽ، ص - 1
. 430 و 429، ص نفسوعيد محمد مناحي المنوخ العازمي ،المرجع - 2
 .430نفسو صعيد محمد مناحي المنوخ العازمي ،المرجع - 3



94 
 

البناء داخؿ مناطؽ التوسع والمواقع السياحية إلى الرأي المسبؽ مف الوزارة المكمفة بالسياحة 
 .وبالتنسيؽ مع اإلدارة المكمفة بالثقافة عندما تحتوي ىذه المناطؽ عمى معالـ ثقافية مصنفة

 29-90 مف نفس القانوف عمى قانوف التييئة والتعمير 10كما أحالت المادة 
ستغالؿ األراضي الموجودة داخؿ مناطؽ التوسع والمواقع السياحية  بنصيا عمى أف شغؿ وا 

 .   1يكوف في ظؿ إحتراـ قواعد التييئة والتعمير

 

 : الضبط اإلداري الخاص بالطرق العامة- ثالثا

يقصد بو التدخؿ بنص تشريعي في النشاط الخاص لألفراد والجماعات بيدؼ 
 . حفظ النظاـ العاـ في الطرؽ العامة

ويأخذ مفيـو النظاـ العاـ في إطار الضبط اإلداري الخاص بالطرؽ العامة معنى 
نما يشمؿ  واسعا عف معناه التقميدي، فيو ال يقتصر عمى حماية عناصره التقميدية الثالثة وا 

بجوارىا عناصر أخرى مثؿ حماية البيئة، والمحافظة عمى سالمة الطرؽ وصيانتيا وجماليا، 
 . وكذا الحفاظ عمى تخصيص الطرؽ العامة لمنفع العاـ

وتتوزع النصوص التشريعية المقررة لسمطة الضبط اإلداري الخاص بالطرؽ 
العامة بيف عدة تشريعات مثؿ تشريعات البمدية والتخطيط العمراني، وتشريعات المرور، 
والتشريعات الخاصة بالنظافة العامة ولكف يجمعيا نظاـ قانوني واحد فجميعيا تتدخؿ في 

 .  2النشاط الخاص بيدؼ حفظ النظاـ العاـ الخاص بالطرؽ العامة

                                         

حسونة عبد الغني ،الحماية القانونية لمبيئة في إطار التنمية المستدامة، أطروحة مقدمة لنسؿ شيادة الدكتوراه في الحقوؽ - 1
، ص 2013/ 2012تخصص قانوف أعماؿ، قسـ الحقوؽ، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

.   55 و 54
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 الفرع الثالث

 العمة في حماية البيئة

اختمفت آراء الفقياء بيف اعتبار حماية البيئة بذاتيا منفصمة عف اإلنساف ىي 
 . سبب الحماية، وبيف اعتبار اإلنساف ىو الغاية مف الحماية القانونية لمبيئة

 : العمة من حماية البيئة ىي البيئة بحد ذاتيا- أوال

يرى أنصار ىذا االتجاه أف الطبيعة بعناصرىا المختمفة مف ماء وىواء وأرض 
وبحار ونبات وحيواف ىي الغاية مف الحماية اإلدارية لمبيئة وأف المصمحة األساسية التي 

تسعى اإلدارة إلى حمايتيا مف التموث ىي البيئة ذاتيا منفصمة عف اإلنساف، فإذا كانت البيئة 
 الذي يتكوف مف كافة العناصر الطبيعية الضرورية الالزمة لمحياة،   الحيوي1تمثؿ الوسط

كالماء واليواء والتربة والنبات والحيواف يضاؼ إلييا بعض العناصر الترويحية كاليدوء 
والسكينة وجماؿ المنظر أو المشيد لمعناصر الخارجية لتخطيط المدف والحفاظ عمى رونقيا 

وروائيا واآلثار التي تمثؿ بصمات اإلنساف عمى مر الزمف فإنيا تمثؿ المحيط المادي 
والمعنوي الذي يحيط باإلنساف إذ إف وقاية البيئة وعناصرىا مف األضرار تحقؽ في النياية 

 . حماية اإلنساف

ويضيؼ أنصار ىذا االتجاه أف الحماية القانونية إذا كانت ترتكز عمى اإلنساف 
بصفة خاصة فإنيا ال تغفؿ حماية الوسط الذي يعيش فيو مع كؿ ما يوجد مف كائنات حية 
وأخرى غير حية، والتفاعالت القائمة بينيا بصورة متوازنة، فالبيئة تتطمب الحماية لقيمتيا 

المسندة إلييا، وىذه الفكرة تجد أساسيا في القوانيف البيئية المطبقة في الدوؿ الصناعية، فعمى 
 عمى حماية الدولة 1983 مف دستور الصيف الشعبية لسنة 9سبيؿ المثاؿ تنص المادة 
 .لمحيوانات والنباتات النادرة
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وعمى ىذا األساس إف واجب قانوف البيئة الحديث ليس حماية الصحة العامة 
 .فحسب بؿ إدارة الموارد الطبيعية ذات الصمة بالبيئة

 : حماية اإلنسان ىي عمة الحماية اإلدارية- ثانيا

يذىب أنصار ىذا االتجاه إلى اعتبار أف كؿ النصوص القانونية المتعمقة بحماية 
البيئة تيدؼ إلى حماية اإلنساف بجد ذاتو والحفاظ عمى بقائو وتسعى إلى بموغيا بالنصوص 
القانونية التي تعالج بعض المجاالت التي ليا عالقة مباشرة باإلنساف كقوانيف الصحة العامة 
والسالمة العامة، القوانيف واألنظمة الضبطية المتعمقة بحفظ األغذية وحماية الثروة النباتية 

، وتجد ىذه الفكرة أساسيا في القوانيف البيئية في ...والحيوانية ألغراض اجتماعية واقتصادية
الدوؿ النامية الفقيرة التي تجد في قانوف البيئة مالذا مف المعاناة االجتماعية ومحاربة األمية 

 . 1والتزايد السكاني

ومف ىذا المنطمؽ فإف العمة مف حماية البيئة ىي حماية اإلنساف كفرد أو جماعة 
 .وعندئذ فإف حماية البيئة تعتبر وسيمة غير مباشرة لحماية صحة اإلنساف وسالمتو

وعميو تختمؼ عمة الحماية اإلدارية لمبيئة باختالؼ المنظار الذي تنظر منو الدوؿ 
الغنية المتقدمة والدوؿ الفقيرة، ومف ثـ تبرز أىمية التنمية كقيمة ال تقؿ أىمية عف قيمة البيئة 

بؿ تفوقيا ومف ثـ ترى الدوؿ النامية أف المضي في تنفيذ خططيا التنموية ألجؿ الحفاظ 
شباع حاجاتو المتزايدة ال يشكؿ تيديدا لسالمة البيئة  . 2عمى اإلنساف وا 

 

 

                                         

.  111 و 107عارؼ صالح مخمؼ، المرجع السابؽ، ص مف - 1
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 الفرع الرابع

 خصائص قانون حماية البيئة

يتميز قانوف حماية البيئة بمجموعة مف الخصائص نظرا لخطورة وطبيعة 
الموضوع الذي ينظمو وىو حماية البيئة، أىميا أنو قانوف حديث النشأة، أنو قانوف ذو طابع 

فني، أنو قانوف ذو طابع تنظيمي آمر، أنو قانوف لو جوانب دولية، انو قانوف متميز 
 . بطبيعتو

 

 : قانون حماية البيئة حديث النشأة- أوال

يعتبر قانوف حماية البيئة مف القوانيف حديثة النشأة، وعمى الرغـ مف أف المشاكؿ 
ف كانت قد اختمفت مف حيث اتساعيا في الماضي عما –البيئية كانت موجودة منذ األزؿ   وا 
 1إال أف وجود نصوص قانونية تعنىبحماية البيئة يعتبر أمرا- ىي عميو في العصر الحديث

 بتنظيـ مجاري المياه واألنيار والبحيرات 1814، فاالىتماـ بالبيئة بدأ منذ سنة 2حديث النشأة
 أبرمت العديد مف االتفاقيات 1815الدولية خصوصا مع إبراـ معاىدة باريس، ومنذ عاـ 

، 3المنظمة لحقوؽ الصيد والرقابة المالحية في األنيار الدولية ومناطؽ المياه العذبة الحدودية
إال أف ميالد قانوف حماية البيئة يرجع إلى مشارؼ النصؼ الثاني مف القرف العشريف، حيث 
تـ إبراـ بعض االتفاقيات الدولية المتعمقة بحماية البيئة، ونذكر عمى سبيؿ المثاؿ اتفاقية لندف 

                                         

قويدر شعشوع، دور المنظمات غير الحكومية في تطوير القانوف الدولي البيئي، رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتوراه في - 1
. 124، ص 2014- 2013القانوف العاـ، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف، 

.  113 و 112عيد محمد مناحي المنوخ العازمي، المرجع السابؽ، ص - 2
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 واتفاقية جنيؼ لمحماية 1 الخاصة باتقاء تمويث مياه البحر مف جراء المحروقات1954لعاـ 
 الخاصة بحظر تجارب األسمحة 1963 واتفاقية موسكو عاـ 1960مف اإلشعاع الذري لعاـ 

غير أف تمؾ المحاوالت كانت النووية في الفضاء الخارجي أو تحت الماء أو في البحار
محدودة الفعالية بالنظر إلى كونيا كانت نسبية األثر، حيث لـ تكف الدوؿ المنظمة إلييا 

وعميو لـ ينتبو ،2كثيرة العدد، باإلضافة إلى كوف أف االلتزامات التي تقررىا لـ تكف واضحة
 الجمعية العامة لألمـ المتحدة إلى مؤتمر لى مشكالت حماية البيئة إال بعد أف دعتالعالـ إ

دولي لمناقشة األخطار المحدقة ببيئة اإلنساف، والذي انعقد فعال بمدينة استوكيولـ بالسويد 
، حيث تمخض عف ىذا المؤتمر مجموعة ميمة 19723 يونيو عاـ 16 إلى 5في الفترة مف 

مف المبادئ والتوصيات كانت وال تزاؿ نبراسا مرشدا لمعديد مف االتفاقيات الدولية واإلقميمية 
 . 4لحماية البيئة في قطاعاتيا المختمفة

ومف ىذا المنطمؽ إذا ما قارنا قانوف حماية البيئة بفروع القانوف األخرى يبدو 
 .5حديث النشأة بالنسبة ليا

 
                                         

، والمصادؽ عمييا مف قبؿ الجزائر 1958 يوليو سنة 26 التي أصبحت نافذة اعتبارا مف 1954اتفاقية لندف لسنة -  1
حوؿ اتقاء تموث " لندف" والمتعمؽ باالنضماـ إلى اتفاقية 1963 سبتمبر سنة 11 المؤرخ في 344-63بموجب المرسـو رقـ 

، والتي صادقت 1990، ثـ في سنة 1971، 1969، 1963مياه البحر مف جراء المحروقات، المعدلة عدة مرات في سنة 
 أكتوبر 10 الموافؽ لػ 1425 شعباف 25 المؤرخ في 326-04الجزائر عمى تعديميا األخير بموجب مرسـو رئاسي رقـ 

 1990، المتضمف المصادقة عمى االتفاقية الدولية لالستعداد والتصدي والتعاوف في ميداف التموث الزيتي لسنة 2002سنة 
.  2004 لسنة 65ر رقـ . ، ج1990 نوفمبر سنة 30المحررة بمندف يـو 

، رسالة لنيؿ شيادة (دراسة مقارنة)واعي جماؿ، الحماية القانونية لمبيئة البحرية مف أخطار التموث : أنظر في ىذا اإلطار- 
،  ص 2010- 2009الدكتوراه في القانوف الخاص، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف، 

142  .
.  124، ص السابؽقويدر شعشوع، المرجع - 2
. 112عيد محمد مناحي المنوخ العازمي، المرجع السابؽ، ص - 3
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 : قانون حماية البيئة ذو طابع فني- ثانيا

مف الخصائص المميزة لقانوف حماية البيئة أف قواعده ذات طابع فني في 
حيث أف دور النواحي الفنية والعممية في صياغة نصوص ىذا القانوف كبير ،1صياغتيا

بالمقارنة بغيره مف فروع القانوف األخرى، فقواعد قانوف حماية البيئة ينبغي أف تستوعب 
الحقائؽ العممية والتقنية كالتعرؼ عمى مموثات البيئة الطبيعية والصناعية، ووسائؿ انتقاليا 

وتأثيراتيا الضارة عمى اإلنساف والحيواف والنبات، والوسائؿ الفنية المستخدمة في قياس درجة 
التموث، أو السيطرة عمى مصادره، أو الحد منيا، ورصد مموثات البيئة وتحديد مستوياتيا أو 

، كما أنيا تحاوؿ المزج بيف األفكار القانونية والحقائؽ العممية البحتة 2المعايير المسموح بيا
المتعمقة بالبيئة، وذلؾ برسـ السموؾ الذي ينبغي التزامو لمتعامؿ مع عناصر البيئة واألنظمة 

 . االيكولوجية مف حيث مواصفاتو والحدود التي يمارس فييا وحكـ الخروج عمييا

كما يبدو الطابع الفني لقانوف حماية البيئة أيضا في كوف قواعده ال ترمي إلى 
الحفاظ عمى البيئة فقط بؿ إلى وضع بعض القيود الفنية عمى قواعد قانونية أخرى موجودة 

 .3في فروع أخرى مف فروع القانوف

كذلؾ يمكف أف نممس الجانب الفني في  قانوف حماية البيئة في كيفية تنفيذ 
وا عماؿ األحكاـ القانونية الواردة في قواعده، فغالبية قواعد ىذا القانوف ىي قواعد اتفاقية 

- كما سبؽ القوؿ–مصدرىا معاىدات أو اتفاقات مبرمة بيف الدوؿ بشأف الحفاظ عمى البيئة 
وبالتالي فإف تنفيذ ىذه القواعد متروؾ لكؿ دولة عمى حدا فالدولة ىي الصانعة لمقانوف 

والمخاطبة بو والمنفذة ليذا مف جية، ومف جية أخرى فإف كؿ دولة رقيبة عمى غيرىا مف 

                                         

 عمى الساعة 18/11/2016، تـ اإلطالع عميو يـو http://mydzkanoun.blogspot.comالموقع اإللكتروني - 1
22.30  .

. 115 و 114، ص نفسوعيد محمد مناحي المنوخ العازمي، المرجع - 2
.  126، ص السابؽقويدر شعشوع، المرجع - 3
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الدوؿ في تنفيذ قواعد ىذا القانوف فسموؾ كؿ دولة خاضع لممالحظة والمراقبة المتبادلة مف 
 .  1الدوؿ األخرى األطراؼ في االتفاقية

 : قانون حماية البيئة ذو طابع تنظيمي آمر- ثالثا

تتوقؼ القيمة العممية ألي نظاـ قانوني عمى قواعد المسؤولية وفاعميتيا، فيذه 
األخيرة تشكؿ العنصر الرئيسي الذي يكفؿ تماسؾ النظاـ القانوني في الواقع ويضفي الفاعمية 
عمى قواعده ويحقؽ االستقرار ألحكامو ويوفر األمف والطمأنينة ألشخاصو، فيترتب عمى عدـ 

 .2وجود عنصر المسؤولية في نظاـ قانوني ما إلى الشؾ في طبيعتو القانونية

ولما كاف قانوف حماية البيئة يعنى بالتنظيـ الوسط البيئي الذي يعيش فيو اإلنساف 
والكائنات الحية األخرى سواء كاف طبيعيا أو صناعيا، كاف لزاما أف تكوف قواعده آمرة بحيث 

ال يقوى المخاطبوف بأحكامو عمى مخالفتو، فيو يحمي مصالح وحقوقا مشتركة، تتجسد 
 . أساسا في حؽ كؿ إنساف في بيئة نظيفة وصالحة وخالية مف المشاكؿ والمخاطر

ويظير عنصر المسؤولية أو باألحرى الطابع اآلمر لقواعد قانوف حماية البيئة في 
عنصر أساسي؛ يتمثؿ في الجزاءات المترتبة عمى مخالفة قواعده، حيث تتنوع ىذه الجزاءات 

 :  3بيف

 حيث يرتب ىذا القانوف المسؤولية المدنية عمى األعماؿ التي تسبب : جزاءات المدنية
أضرارا بيئية تنعكس آثارىا عمى اإلنساف والممتمكات، وتتكفؿ قواعد القانوف الداخمي 
في كؿ دولة بتنظيـ المسئولية والتعويض عف األضرار البيئية مراعية في ذلؾ أحكاـ 

 .االتفاقات الدولية

                                         

. 115- 114عيد محمد مناحي المنوخ العازمي، المرجع السابؽ، ص - 1
. 127، ص السابؽقويدر شعشوع، المرجع - 2
.  117 و116، ص نفسوعيد محمد مناحي المنوخ العازمي، المرجع - 3
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 يترتب عف مخالفة قواعد قانوف حماية البيئة والتي تشكؿ بدورىا : جزاءات جنائية
جريمة معاقبا عمييا في غالبية النظـ القانونية البيئية كما أف االتفاقيات الدولية التي 
تعالج تموث البيئة ومكافحتو تحض عمى وضع العقوبات الرادعة في النظـ الوطنية 

 .لمدوؿ المنضمة إلييا
 تترتب عمى المنشآت المخالفة ألحكاـ قانوف البيئة مثؿ غمؽ المنشأة :جزاءات إدارية 

 1...أو إلغاء ترخيصيا أو توقيع غرامة عمييا

وتعتبر المسؤولية القانونية عف األضرار البيئية جزءا ال يتجزأ مف أي نظاـ 
قانوني، ويتوقؼ مدى فعالية النظاـ القانوني عمى مدى نضوج قواعد المسؤولية فيو، بؿ 
يمكف القوؿ أف المسؤولية يمكف أف تكوف أداة تطوير لمقانوف بما تكفمو مف ضمانات ضد 

 . مخالفة االلتزامات القانونية

والطابع اإللزامي لمقانوف الدولي البيئي تبرره طبيعة المصمحة التي يحمييا ىذا 
القانوف فأصبح االلتزاـ بقواعد القانوف الدولي لمبيئة في حد ذاتو ضمانا لمسمـ واألمف الدولييف 

 الخاص بمسؤولية 1992بدليؿ البياف الرئاسي الصادر عف مجمس األمف في يناير عاـ 
االلتزاـ "مجمس األمف عف صيانة السمـ واألمف الدولييف باسـ الدوؿ األعضاء تحت عنواف 

 ". باألمف الجماعي

كما أف االتفاقات والمعاىدات الدولية والبروتوكوالت وقرارات المنظمات 
والمؤتمرات الدولية الخاصة بحماية البيئة رتبت كثيرا مف االلتزامات عمى عاتؽ الدوؿ، وحتى 

 .عمى بعض كيانات المجتمع الدولي المعاصر كالمنظمات الدولية والشركات العالمية

كما استقر القانوف الدولي أيضا عمى أنو إذا كاف لكؿ دولة حقوؽ وسمطات تتمتع 
بيا، فإنيا مقيدة في استعماليا بعدـ اإلضرار بالبيئة والحفاظ عمييا مف التموث وصيانة 

                                         

.  117 و116، ص السابؽعيد محمد مناحي المنوخ العازمي، المرجع - 1
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 مف النضوب، فإف قامتبخالؼ ذلؾ تحممت المسؤولية الدولية عف األضرار التي 1مواردىا
 . 2تمحؽ باألشخاص والممتمكات مف جراء التعدي عمى البيئة

 :قانون حماية البيئة قانون متعدد المجاالت- رابعا

يعالج قانوف حماية البيئة موضوع البيئة الذييتسـ بتشعبو وكثرة مجاالتو وتنوع 
أسباب المشكالت المثارة بخصوصو في الواقع، حيث يمكف إجماؿ المواضيع التي ييتـ بيا 

القانوف الدولي البيئي في منع تموث المياه البحرية، توفير الحماية واالستخداـ المعقوؿ 
لمثروات واألحياء البحرية، وحماية المحيط الجوي مف التموث، حماية النبات والغابات 

 . والحيوانات البرية، حماية المخموقات الفريدة، حماية البيئة المحيطة مف التموث

 :  إلى3 المشكالت البيئية1972كما صنؼ إعالف استوكيولـ لسنة 

 . تموث المياه والجو والكائنات الحية بدرجة خطيرة -
 . اإلخالؿ بالتوازف الطبيعي لمغالؼ الجوي عمى نحو خطير ومكروه -
 . تدمير واستنفاد الموارد التي ال يمكف االستعاضة عنيا -

والبد مف اإلشارة إلى أف التشريعات بصورة عامة تحوي كثيرا مف نصوص 
الحماية البيئية في ذاتيا وفي عناصرىا وفي مكوناتيا،إلىدرجة القوؿ أنحماية الحقوؽ البيئة قد 

تخطت حماية حقوؽ اإلنساف، حيث تعددت صنوؼ الحماية فشممت رعاية حقوؽ الطير 

                                         

.  130قويدر شعشوع، المرجع السابؽ، ص - 1
.  130، ص نفسوقويدر شعشوع، المرجع - 2
:  تصنؼ المشكالت البيئية إلى- 3
مشكالت كمية وتتمثؿ في تمؾ اآلثار السمبية ألنشطة اإلنساف عمى حجـ الموارد الطبيعية غير المتجددة وعمى معدالت * 

. تجدد الموارد الطبيعية المتجددة
وىي تمؾ المشكالت التي تؤثر عمى نوعية القدرات الطبيعية في األنظمة البيئية مسببة بذلؾ أضرار : مشكالت نوعية* 

. مباشرة أو غير مباشرة لإلنساف
.  135، ص نفسوالمرجع : أنظر- 



103 
 

 والحيواف، ووضعت كثير مف االتفاقيات الخاصة بحماية بعض األنواع والفصائؿ 1والنبات
 .2مف االنقراض عمى البر وفي اليواء وتحت الماء

 : قانون حماية البيئة بو جوانب دولية- خامسا

لكؿ دولة فحسب بؿ تمقى  (الداخمي)البيئة مصمحة ال تيـ المجتمع الوطني 
اىتماما مف المجتمع الدولي ككؿ؛ لذلؾ إذا كاف كؿ مشرع في إطار القانوف الداخمي يسعى 
إلى حماية البيئة مف المشكالت والمخاطر التي تحيط بيا في دولتو، فإف المجتمع الدولي 
نما  والقانوف الدولي عمى حد السواء لـ يقؼ مكتوؼ األيدي في مواجية تمؾ المخاطر، وا 
سعى إلى حماية البيئة واىتـ بيا ونبو إلى خطورة المشكالت المحيطة بيا، وعمؿ عمى 

الوقاية منياووضع الحموؿ ليا، وذلؾ مف خالؿ إضفاء مسحة دولية عمى القواعد القانونية 
 : المتعمقة بحماية البيئة والتي تظير مف خالؿ

 فغالبية األنشطة التي تضر بالبيئة ال :طبيعة النشاط الذي يؤثر سمبيا عمى البيئة
نما تتعداىا إلى دوؿ  تقتصر آثارىا الضارة عمى حدود الدولة التي حدثت فييا، وا 

 . أخرى
 ذلؾ أف المخاطر : األشخاص الذين يمارسون نشاطا يؤثر بصورة سمبية عمى البيئة

والمشاكؿ التي تؤدي إلى اإلضرار بالبيئة ال تصدر عف أشخاص القانوف الداخمي 
نما -سواء كانوا أشخاص طبيعييف أو اعتبارييف- المخاطبيف بأحكامو  فحسب، وا 

تصدر كذلؾ عف األشخاص المخاطبيف بأحكاـ القانوف الدولي، مما أدى إلى دخوؿ 
موضوعات دولية إلى تشريعات حماية البيئة الخاصة بكؿ دولة كموضوع المسئولية 
الدولية عف األضرار البيئية، والمسئولية المدنية ذات العنصر األجنبي وما تثيره مف 

 .مشكالت االختصاص القضائي الدولي وتنازع القوانيف
                                         

. 136قويدر شعشوع المرجع السابؽ ، ص - 1
. 136قويدر شعشوع ، المرجع نفسو ، ص - 2
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 فالمصمحة التي يحمييا قانوف : طبيعة المصمحة التي تحمييا قواعد قانون البيئة
البيئة والمتمثمة في حماية البيئة مف المشاكؿ والمخاطر التي تحيط بيا، ىي مصمحة 

 ينبغي أف تعمؿ جميع الدوؿ عمى حمايتيا، فالدوؿ ليا مصالح بيئية مشتركة 1مشتركة
في تقميؿ األضرار التي تمحؽ بالبيئة، وفي ضماف االستعماؿ المعقوؿ والمقيد لموارد 

 .    2البيئة لصالح األجياؿ الحاضرة والمستقبمة

 : قانون حماية البيئة قانون التضامن والتعاون- سادسا

غدت فكرة حماية البيئة حقا مف الحقوؽ األساسية لإلنساف التي اعترؼ بيا عمى 
الصعيد الدولي والداخمي عمى حد السواء، األمر الذي أدى إلى وصؼ ىذا قانوف حماية 

البيئة بأنو قانوف التضامف، فيو يعكس بحؽ استجابة الرأي العاـ إلى ضرورة المضي قدما 
في طريؽ حماية البيئة والحفاظ عمييا كحؽ مف حقوؽ البشرية، والتضامف أفرادا وشعوبا 

 . لحماية ىذا الحؽ والحفاظ عميو

ولكوف حماية البيئة واجب عمى األفراد والدوؿ عمى حد السواء فيو يتطمب قدرا كبيرا مف 
الموارد المالية والخبرات العممية والفنية، وال يتوافر ذلؾ بصورة فعالة إال بتظافر الجيود 

الدولية، لذا ينبغي وفقا لاللتزاـ الدولي بحماية البيئة ضرورة التعاوف الدولي، وىو األمر الذي 
 1972ركزت عميو كثير مف االتفاقيات الدولية عمى غرار اتفاؽ المبادئ الذي وقع عاـ 

، كما انعقد أيضا مؤتمر األمـ المتحدة ''نحف ال نممؾ إال كرة أرضية واحدة''تحت شعار 
 الذي دعى 4 أو ما يعرض بمؤتمر األرض1992 والبيئة في ريو دي جانيرو عاـ 3لمتنمية

                                         

. 118 و 117عيد محمد مناحي المنوخ العازمي، المرجع السابؽ، ص - 1
. 118 و 117، ص نفسوعيد محمد مناحي المنوخ العازمي، المرجع - 2
.  138 إلى 136قويدر شعشوع، المرجع السابؽ، ص مف - 3
مدخؿ إلى تقييـ : 2012 لعاـ 20+  إلى ريو 1972شكراني الحسيف، مف مؤتمر استوكيولـ : لمتوسع أكثر أنظر- 4

، مركز دراسات 2013خريؼ – صيؼ  / 64- 63السياسات البيئية العالمية، مجمة بحوث اقتصادية عربية، العدداف 
.   وما يمييا152الوحدة العربية، بيروت لبناف، ص 
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إلى توحيد الجيود والتعاوف المنسؽ بيف جميع أبناء الجنس البشري إلنقاذ كوكب األرض مف 
 .1أجؿ األجياؿ القادمة
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 خالصة الفصل األول

 

مف خالؿ ما تـ التطرؽ إليو في ىذا الفصؿ نخمص بالقوؿ أف البيئة ىي المحيط الذي يعيش 
فيو اإلنساف، بما يشمؿ مف وعاء و فضاء و تربة و كائنات حية ومنشآت أقاميا إلشباع 

البيئة ذو مضموف مركب، بحيث أف المشرع الجزائري لـ يكف واضحا في تحديده  .حاجاتو
 المتعمؽ بحماية البيئة في إطار 03/10 مف القانوف 04لمفيـو البيئة مف خالؿ المادة 

التنمية المستدامة، ويمكننا القوؿ انو تبنى المفيـو الواسع لمبيئة مف خالؿ تطرقو لمعناصر 
المشمولة بالحماية قانونا، متناوال البيئة الطبيعية و البيئة الحضرية المشيدة مف صنع 

 اإلنساف، وىو ما يتماشى مع االتجاه الغالب في الوقت الحاضر

عمى الرغـ مف أف التموث ليس ىو الخطر الوحيد الذي ييدد بالضرر البيئي، إال انو و بحؽ 
أىـ األخطار عمى وجو العمـو و أشدىا تأثيرا، لذا تحديد مفيـو التموث ىو جوىر أية حماية 

 . يمكف تقريرىا لمبيئة في مواجية أىـ مشاكميا

تـ مف خالؿ ىذا الفصؿ التطرؽ إلى تدابير الضبط اإلداري وعالقتيا بحماية البيئة باعتبارىا 
احد أغراض الضبط اإلداري، حيث انو يوجد عالقة وثيقة بيف المحافظة عمى النظاـ العاـ 
بعناصره التقميدية و الحديثة و بيف حماية البيئة، خاصة أف حؽ اإلنساف في العيش داخؿ 

 .بيئة نظيفة غدا واحدا مف الحقوؽ التي يفترض حمايتيا واحتراميا

أف يكوف ىدفنا مف المحافظة عمى النظاـ العاـ ىو المحافظة عمى اكبر قدر ممكف مف 
 .    ممارسة الحرية التي يقرىا التشريع لذلؾ إذا كاف استخداـ وسائؿ الضبط ىو لضرورة التنظيـ
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الفصل الثاني 

الضبط اإلداري البيئي بين آلياتو 

 و حدوده
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الفصل الثاني 

الضبط اإلداري البيئي بين آلياتو و حدوده 

بما أّف البيئة كالحفاظ عمييا ىي قضية حياتية تيـ الجميع تسعى إلييا كافة السمطات 
العامة في الدكلة كاألجيزة اإلدارية، فإّنو مع ازدياد المخاطر كالمشاكؿ البيئية بدت الحاجة 

ممحة إلى كجكد أجيزة كجيات إدارية متخصصة تعمؿ عمى حماية البيئة، ميما تعددت 
تسميات األجيزة المنكطة بحماية البيئة فإّف ىدفيا كاحد ىك القضاء عمى المشاكؿ كالمخاطر 

.  التي تمحؽ البيئة كعناصرىا

تستخدـ ىذه األجيزة اإلدارية مف أعالىا إلى أدناىا كسائؿ كأساليب متعددة مف أجؿ 
تحقيؽ أىدافيا في الحفاظ عمى النظاـ العاـ البيئي متبعة بذلؾ جممة مف األدكات كتقنيات 

قانكنية تأخذ شكؿ القرارات التنظيمية التي تراىا مناسبة لحماية البيئة أك القياـ بجمع 
جراءات دراسات الزمة ىدفيا حماية شاممة لمبيئة . المعمكمات كا 

مف خالؿ ىذه األدكات كالتقنيات تبرز فعالية دكر األجيزة اإلدارية المنكطة بحماية 
.    حماية البيئةباإلخالؿ كالبيئة مف جية، كاجتناب إثارة مسؤكلية ىذه األجيزة  

يجب عمى األجيزة اإلدارية أثناء تطبيقيا لمختمؼ األدكات كالتقنيات القانكنية سكاء 
 كتكريس دكلة القانكف، لذلؾ تـ عيةكانت أدكات رقابة قبمية أك ردعية احتراميا لمبدأ المشرك

:  تقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف

. ىيئات الضبط اإلدارم كدكر األدكات القانكنية في حماية البيئة: المبحث األكؿ

.  حدكد الضبط اإلدارم في حماية البيئة: المبحث الثاني
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: المبحث األول

ىيئات الضبط اإلداري ودور األدوات القانونية في مجال حماية البيئة 

ال شؾ أّف التدىكر الخطير الذم تشيده البيئة راجع باألساس إلى فعؿ اإلنساف نتيجة 
لمختمؼ استعماالتو، كاف لزاما عمى الدكلة أف تتدخؿ عبر ما لدييا مف أجيزة إدارية مختصة 

مستعممة في ذلؾ أدكات عّدة عمى رأسيا أدكات قانكنية غايتيا كاحدة ىي الحماية الفّعالة 
.  لمبيئة

المطمب )كعميو سنتناكؿ في ىذا المبحث األجيزة اإلدارية المعنية بحماية البيئة في 
(. المطمب الثاني)كاألدكات القانكنية لحماية البيئة في  (األكؿ
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:  المطمب األول

األجيزة اإلدارية المعنية بحماية البيئة 

تبرز فعالية كنجاعة تدابير الضبط اإلدارم مف خالؿ الييئات القائمة عمى ذلؾ، تعتبر 
األجيزة اإلدارية ىمزة كصؿ بيف متطمبات النيكض بدكلة خالية مف التمكث كبيف أفراد 

المجتمع، تعمؿ األجيزة اإلدارية مف أعمى سمطة في الدكلة إلى أدناىا إلى تجسيد النصكص 
مف أجؿ حماية حؽ الفرد في العيش ك عمى أرض الكاقع، البيئة القانكنية المخكلة لحماية 

.  داخؿ بيئة نظيفة كىي مكزعة عمى كافة التراب الكطني

عمى الرغـ مف أّف الجزائر لـ تعرؼ أجيزة إدارية متخصصة بحماية البيئة، ما زالت 
تعتمد في ذلؾ عمى األجيزة اإلدارية عمى المستكل المركزم كاألجيزة اإلدارية عمى المستكل 
المحمي، كعمى ضكء ىذه االعتبارات نحاكؿ تقسيـ األجيزة اإلدارية المعنية بحماية البيئة إلى 

 كاألجيزة اإلدارية (الفرع األكؿ)عمى المستكل المركزم في لحماية البيئة األجيزة اإلدارية 
. (الفرع الثاني) عمى المستكل المحمي في لحماية البيئة
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عمى المستوى المركزي لحماية البيئة األجيزة اإلدارية : الفرع األول

، 1يقصد باألجيزة اإلدارية عمى المستكل المركزم بممثمي الحككمة في عاصمة الدكلة
إذ ينحصر مظير النشاط اإلدارم بصكره المتعددة كأنماطو المختمفة في يد سمطة إدارية 

.   كاحدة تعرؼ بمصطمح الكزارة

عرؼ القطاع البيئي تشكيالت عديدة لألجيزة القائمة عمى حماية البيئة نجدىا في شكؿ 
ىياكؿ ممحقة بدكائر كزارية، كأحيانا نجدىا ىياكؿ تقنية كعممية، لذلؾ ال يمكف القكؿ أّف 

ميمة حماية البيئة أسندت إلى العديد مف األجيزة اإلدارية عمى المستكل المركزم، مما يعزز 
. عدـ استقرار القطاع البيئي كعدـ ثباتو عمى الرغـ مف تطكره مف ىيئة إلى أخرل

أّدل عدـ االستقرار لميياكؿ المكمفة بحماية البيئة إلى إضفاء حالة عدـ التكاصؿ 
   2.العمؿ البيئي لمدة تتجاكز عشريتيف كاممتيفب

انشاء الكزارة ، (أكال)لذلؾ سنتناكؿ تطكر الجياز اإلدارم البيئي عمى المستكل المركزم 
. (ثالثا)، أسباب عدـ االستقرار (ثانيا) المكمفة بالبيئة 

تناوب األجيزة اإلدارية المركزية عمى ميمة حماية البيئة : أوال

تعتبر مسألة حماية البيئة مفيـك جديد لمحياة البشرية، يتضمف أسس كقيـ فردية 
كاجتماعية لضماف حؽ الفرد في العيش داخؿ بيئة سممية، كمف ىذا المنطمؽ انعقد أكؿ 

 ـبستككيكؿتجمع دكلي أخذ بعيف االعتبار مكضكع حماية البيئة تحت رعاية األمـ المتحدة 
 بمثابة اإلطار الرسمي ـستككيكؿ أيف أصبح إعالف 1972 جكاف 16 إلى 05مف يـك 

 عرفت ـبستككيكؿإلعالف ندكة األمـ المتحدة حكؿ البيئة تماشيا مع ىذا اإلعالف المنعقد 
.  الجزائر العديد مف األجيزة التي تناكبت عمى ميمة حماية البيئة

                                                           
1
 . 13، ص 2012، 1عمار بكضياؼ، شرح قانكف الكالية، جسكر لمنشر كالتكزيع، ط-  

. 219عمي السعيداف، حماية البيئة مف التمكث بالمكاد اإلشعاعية كالكيماكية في القانكف الجزائرم، مرجع سابؽ، ص -  2
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 لمجاؿبابما أّف الدكلة الجزائرية حديثة االستقالؿ لـ تعرؼ قكانيف ليا عالقة مباشرة 
 الذم يعّد بمثابة 19831البيئي حتى صدكر أكؿ قانكف يتعمؽ بالحماية القانكنية لمبيئة سنة 

 كالتي 1983نقطة فاصمة لدل المشّرع الجزائرم، لذا سنتطرؽ إلى األجيزة اإلدارية قبؿ سنة 
كزارة مستقمة مف بعرفت بمرحمة البحث عف الييئات اإلدارية لمبيئة دكف أف تخص البيئة 

   2. عرفت ىذه المرحمة بمرحمة اإللحاؽ مف جية ثانية1983جية، كالمصالح البيئية بعد سنة 

 ( 1983قبل قانون سنة )مرحمة البحث عن جياز إداري لمبيئة -أ

 تنظر في 3 تـ إحداث لجنة كطنية لمبيئة لدل كزارة الدكلة:المجنة الوطنية لمبيئة- 1
المشاكؿ لتحسيف إطار كظركؼ الحياة، ككقاية كا عداد تأسيس المكارد البيكلكجية كالتمكث 
كالمضرات بشتى أنكاعيا، كبصفة عامة جميع العناصر اإليجابية كالسمبية التي تككف بيئة 

 .اإلنساف
  4تعمؿ ىاتو المجنة عمى تحقيؽ جممة مف االىداؼ: المجنة الوطنية لمبيئةأىداف -

تقدـ ىذه المجنة لمحككمة الخطكط العامة، كذلؾ في إطار التييئة العمرانية كالتنمية  -
 . االقتصادية كاالجتماعية

تقـك باالتصاالت بيف مختمؼ الكزارات المعنية باألمر، كتسير عمى نشر األخبار  -
 .كتطكير حركة التنشيط المتخذة في ىذا الميداف

 .يؤخذ برأييا في أم مشركع قانكني أك تنظيمي يتعمؽ بتحسيف البيئة -
 . ات الطابع الكزارم المشترؾذتؤمف تنسيؽ عممية تحضير اإلجراءات كالبرامج  -
 .تدلي برأييا في جميع الدراسات التي تمس البيئة -

                                                           
.  قانكف يتعمؽ بحماية البيئة03-83قانكف -  1
بف أحمد عبد المنعـ، الكسائؿ القانكنية اإلدارية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة لنيؿ شيادة الدكتكراه في القانكف العاـ، -  2

. 140، ص 2008/2009جامعة الجزائر، كمية الحقكؽ بف عكنكف سنة 
عدد . ر. يتضمف أحداث المجنة الكطنية لمبيئة، ج1974 يكليك 12 مؤرخ في 156-74مف المرسـك رقـ  (01)المادة -  3

59 .
. ، مرجع نفسو156-74، المرسـك 02المادة -  4
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 . تساىـ في جميع النشاطات الجزائر الدكلية في ميداف البيئة -
 .تتكّمؼ بتحضير القانكف الكطني لحماية الطبيعة كالبيئة -
  :تشكيمتيا -

: م تتككف مفقيترأس المجنة الكطنية لمبيئة كزير الدكلة، ك
 . ممثؿ عف اإلدارة المركزية لمحزب -
 . ممثؿ عف المنظمات الجماىيرية -
 1.ممثؿ عف كؿ مف كزارات ككتابات الدكلة -
 .ممثؿ عف المجمس الكطني االقتصادم كاالجتماعي -
 . ممثؿ عف لجنة التييئة -
 . ممثؿ عف الصندكؽ الجزائرم لمتييئة العمرانية -
 .أساتذة الجامعة كشخصيات يجرل اختيارىـ نظرا الختصاصيـ -
يمكف لمجنة استدعاء مسؤكلي اإلدارات غير الممثميف بخصكص األشغاؿ المتعمقة  -

باختصاصاتيـ، كما يمكنيا عند الضركرة أف تضـ إلى أشغاليا الخبراء في مختمؼ المياديف 
 .التي تيميا

تزكد المجنة الكطنية لمبيئة بكتابة دائمة يحدد تنظيميا ككيفيات تسييرىا عف طريؽ 
  2.التنظيـ

 المؤرخ 77/119 كذلؾ بمكجب المرسـك رقـ 1977تـ حؿ المجنة الكطنية لمبيئة سنة 
، كتـ تحكيؿ مصالح ىذه المجنة إلى كزارة الرم كاستصالح األراضي 1977 أكت 15في 

 3.كحماية البيئة

 
                                                           

.  المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمبيئة، مرجع سابؽ74/156 مف المرسـك 03المادة -  1
. ، مرجع نفسو04المادة -  2
 .64ر عدد . ج1977 اكت 15انياء نشاطات المجنة الكطنية لمبيئة المؤرخ  77/119المرسـك رقـ -  3
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 : وزارة الري واستصالح األراضي وحماية البيئة-2

لقد تـ استحداث كزارة الرم كاستصالح األراضي كحماية البيئة ألكؿ مرة بمكجب 
 تنظيـ ىياكؿ الحككمة اعادة كالمتضمف 1977 أفريؿ 23 المؤرخ في 73-77المرسـك رقـ 

 كالمالحظ لتسمية ىذه الكزارة أنو تـ ،1كالتي جاءت تحت كصاية الكزير أحمد بف شريؼ
   2.إدراج مصطمح البيئة ضمف دائرة كزارية

 : كتابة الدولة لمغابات والتشجير-3

يكمؼ كاتب الدكلة لمغابات كالتشجير بالمحافظة عمى الغابات، كذلؾ بتنفيذ السياسة 
الكطنية الخاصة بالغابات في إطار تحقيؽ األىداؼ الكاردة في الميثاؽ الكطني في إطار 

.  ميداف الفالحة كالثكرة الزراعية

تعمؿ كتابة الدكلة لمغابات كالتشجير عمى حماية البيئة عف طريؽ المحافظة عمى 
الثركة المرتبطة بقطاع الغابات، بحيث يقـك كاتب الدكلة بإعداد النصكص التنظيمية المتعمقة 

  3:بقطاع الغابات السيما

 . تطبيؽ الثكرة الزراعية في ميداف الغابات -
 . تنظيـ تسيير الثركة الغابية -
 . حماية األراضي الميددة باالنجراؼ كزحؼ الرماؿ -
 . حماية مف المرافؽ كمكافحتيا كأشكاؿ العدكاف عمى الغابات كاإلضرار بيا -
 . احياء الثركة الصيدية كالمكارد البيكلكجية لممياه القارية كتسييرىا -
 . جمب أنكاع النبات كالحيكاف المرتبطة بالقطاع كنقميا كمساعدتيا عمى التأقمـ -

                                                           
. ر. المتضمف إعادة تنظيـ ىياكؿ الحككمة، ج1977 أفريؿ 23 المؤرخ في 77/73 مف المرسـك رقـ 01/04المادة -  1

.  665، ص 27عدد 
.  220عمي سعيداف، حماية البيئة مف التمكث بالمكاد اإلشعاعية كالكيماكية، مرجع سابؽ، ص -  2
. ر. المتضمف تحديد صالحيات كاتب الدكلة لمغابات كالتشجير، ج1979 ديسمبر 22 مؤرخ في 79/263مرسـك رقـ -  3

. 52عدد 
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ذلؾ، ؿكما يسير عمى تكفير البيئات المالئمة ألنكاع الحيكاف في ميداف الغابات كصيانة 
.  كيتخذ اإلجراءات التي مف شأنيا أف تنشط تناسميا كتكاثرىا

 تحت كصاية ست مديرياتتشمؿ اإلدارة المركزية لكتاب الدكلة لمغابات كالتشجير عمى 
 1:كاتب الدكلة كبمساعدة األميف العاـ

 .مديرية تنظيـ الثركة الغابية كتسييرىا -
 . مديرية التشجير كمكافحة االنجراؼ -
 .مديرية حماية الثركة الغابية -
 . مديرية التنسيؽ كالدراسة كالبحث -
 .مديرية التجييز كالكسائؿ -
 . مديرية اإلدارة العامة -

. تكمؼ كؿ مديرية مف المديريات الستة بميمة النيكض كتطكير الثركة الغابية

 : وزارة الفالحة والثروة الزراعية-4

 بإعادة تنظيـ كزارة الفالحة كالثكرة الزراعية التي كانت تساعدىا 175-80لقد قاـ مرسـك 
 بمكجب ىذا المرسـك كتابة الدكلة لمغابات مكانياكتابة الدكلة لمغابات كالتشجير كحمت 

، إاّل أّنو تـ االحتفاظ بنفس الصالحيات التي كانت مخكلة لكتابة 2كاستصالح األراضي
  3.الدكلة لمغابات كالتشجير

                                                           
ر .، ج يتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لكتابة الدكلة لمغابات كالتشجير22/12/1979 مؤرخ في 264-79 مرسـك رقـ-  1

. 52عدد 
 . 30، ج ر، عدد1980 جكيمية 15 يتضمف تعديؿ ىياكؿ الحككمة، المؤرخ في 175-80مرسـك رقـ -  2
. 142بف أحمد عبد المنعـ، الكسائؿ القانكنية اإلدارية لحماة البيئة في الجزائر،مرجع سابؽ، ص -  3
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 22/12/1979 مؤرخ في 263-79 تـ إلغاء المرسـك 491-81كبصدكر المرسـك 
:  المتضمف تحديد صالحيات منيا

 . حماية الممتمكات الغابية كالمجمكعات النباتية كتطكرىا -
 .حماية األراضي كاستثمارىا -
 . حماية الطبيعة كاستخداميا لمرفاىية الجماعية -

كما يتكلى كاتب الدكلة لمغابات كاستصالح األراضي عدة صالحيات التي جاء النص 
.  سابؽ الذكر اؿ175-80عمييا في مكاد المرسـك 

 (83/03بعد صدور قانون ): مرحمة إلحاق إدارة البيئة بوزارة وصية-ب

 بمثابة المنعرج الحقيقي الذم أعطى مكانة 03/ 83يعتبر القانكف المتعمؽ بالبيئة رقـ 
. إلدارة البيئة بجانب كزارات كصية مختمفة باعتباره أكؿ قانكف خاص بحماية البيئة

:  كعميو فقد تـ التناكب في إلحاؽ إدارة البيئة عمى عّدة كزارات يأتي تفصيميا كاآلتي
 : الوكالة الوطنية لحماية البيئة -1

 23 المؤّرخ في 457-83أحدثت الككالة الكطنية لحماية البيئة بمكجب المرسـك 
 أنشأت ىذه الككالة عمى أساس مؤسسة عمكمية ذات طابع إدارم تتمتع 1983جكيمية 

بالشخصية المدنية كاالستقالؿ المالي، تكضع ىذه الككالة تحت كصاية كاتب الدكلة لمغابات 
. كاستصالح األراضي كحماية البيئة، يككف مقرىا في مدينة الجزائر العاصمة

تتكلى ىذه الككالة في إطار التنمية االقتصادية كاالجتماعية كؿ أعماؿ الدراسة كالبحث 
. المطمؽ كالحراسة كالمراقبة المرتبطة بحماية البيئة كما تتكلى عمى الخصكص

تقـك بجميع الدراسات كاألبحاث قصد تقدير سائر األخطار التي يحتمؿ أف تصيب  -
 . البيئة كتقييميا

                                                           
. ر. يحدد صالحيات كاتب الدكلة لمغابات كاستصالح األراضي، ج1981 مارس 21 المؤرخ في 49-81المرسـك -  1

.   12عدد 
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 .تقيـ شبكة كطنية لمالحظة حالة البيئة كمراقبتيا -
 . تجمع المعمكمات المتعمقة بحماية البيئة -
تعد كتقترح إما بمبادرتيا الخاصة أك بمبادرة الييئات المعنية، المميزات كالمقاييس  -

 . المتعمقة بحماية البيئة
رشادات استعماؿ  - زالة التمكث كا  تدرس كتطكر الطرؽ كالتقنيات المتعمقة بكقاية البيئة كا 

 . العتاد
 . تطكر التككيف التقني بالنسبة لألعكاف العامميف في ميداف حماية البيئة -

يشرؼ عمى الككالة مجمس لمتكجيو كيسيرىا مدير عاـ، كيتككف المجمس مف ممثمي عّدة 
.  كزارات

  :وزارة الري والبيئة والغابات -2
-84 بإحداث تغيير حككمي بمكجب المرسـك 1984قاـ الرئيس شادلي بف جديد سنة 

 نائب كزير مكمفا بالبيئة كالغابات بكزارة الرم عّيف ك،19841 جانفي22 المؤرخ في 12
كالبيئة كالغابات كيستشؼ مف ىذا التعديؿ أّنو تـ إلحاؽ إدارة البيئة بكزارة الرم كالبيئة 

 كىي أطكؿ مدة 1988 إلى غاية 1977كالغابات، كلقد استمر العمؿ بيذه الكزارة مف سنة 
عرفت فييا إدارة البيئة نكعا مف االستقرار إاّل أّف ىذا االستقرار لـ يجسد عمى أرض الكاقع 

   2.السياسية الكطنية لمبيئة
دعت كزارة الرم كالبيئة كالغابات إلى تجسيد التكجييات التي رسميا الميثاؽ الكطني 
كتحقيؽ األىداؼ التي حددتيا الييئات السياسية الكطنية عمى يد السيد كزير الرم كالبيئة 

  3:كالغابات، ككمؼ بالسير عمى ما يمي

                                                           
 .04عدد . ر. يتضمف تنظيـ كتشكيؿ الحككمة، ج1984في ف جا22 المؤرخ في 12 – 84المرسـك -  1
.  14، اآلليات القانكنية لحماية البيئة في الجزائر، مرجع سابؽ، ص حيىكناس م-  2
 يحدد صالحيات كزير الرم كالبيئة كالغابات كصالحيات نائب كزير 1984 مايك 19 مؤرخ في 126-84مرسـك رقـ -  3

.  المكمؼ بالبيئة كالغابات
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 .تكسيع برامج تسخير المكارد المائية كتكزيعيا -
تحضير األراضي القابمة لمسقي كذات الصبغة الغابية كتحسينيا بالتشاكر مع الكزير  -

 .المكمؼ بالفالحة
 . حماية البيئة كتسخيرىا لمرفاىية االجتماعية -
 .حماية الممتمكات الغابية كالمجمكعات النباتية الطبيعية كتنميتيا -

كما يعمؿ نائب الكزير تحت سمطة الكزير في مجاؿ حماية البيئة عمى تطبيؽ السياسة 
 1.الكطنية لحماية البيئة كيتابعيا كيراقبيا

 : إلحاق ميمة حماية البيئة بوزارة البحث والتكنولوجيا -3
-90إّف تنظيـ اإلدارة المركزية لمبحث كالتكنكلكجيا كاف بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 

 منو 07 كباستقرائنا لمكاد ىذا المرسـك نجد في المادة 1990 مؤرخ في أكؿ ديسمبر 2 393
عمى أف يساعد مدير الدراسات مكمؼ بحماية البيئة الكزير المنتدب لمبحث كالتقنكلكجيا، مما 

.  ميمة حماية البيئة الحقت بكزارة البحث كالتقنكلكجياأف يدؿ عمى 
لقد كمؼ الكزير المنتدب لمبحث كالتقنكلكجيا القياـ بجميع األعماؿ كالخطكات الخاصة 

  3.بالبحث كالتنمية التقنكلكجية كحماية البيئة التي تنجزىا اليياكؿ المختمفة
 : نقل ميمة البيئة لوزارة التربية الوطنية -4

 المحدد 1992 ديسمبر 28 المؤرخ في 488-92بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 
سناد الصالحيات التي كانت مخكلة سابقا لكزير التربية  لصالحيات كزير التربية تـ نقؿ كا 
ككزير الجامعات كالكزير المنتدب لمبحث كالتقنكلكجيا إلى كزير التربية الكطنية بما في ذلؾ 

. صالحيات المحافظة عمى البيئة
                                                           

. ، مرجع نفسو126-84 مف المرسـك 05المادة -  1
. ر. المتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لمبحث كالتكنكلكجيا، ج1990 ديسمبر 01 مؤرخ في 393-90المرسـك التنفيذم -  2

.  54عدد 
 المتضمف صالحيات الكزير المنتدب 1990 ديسمبر 01 مؤرخ في 392-90 مف المرسـك التنفيذم رقـ 02المادة -  3

. 54عدد . ر.لمبحث كالتقنكلكجيا، ج
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ثـ إحداث مديرية لمبيئة ضمف اإلدارة المركزية لكزارة التربية تحت سمطة الكزير الذم 
يساعده كاتب الدكلة لمتعميـ األساسي كالثانكم، ككاتب الدكلة لمتعميـ العالي ككاتب الدكلة 

 . لمبحث العممي
إلحاق ميمة حماية البيئة بوزارة الداخمية والجماعات المحمية والبيئية واإلصالح  -5

 :اإلداري
بعد مضي سنيف مف إلحاؽ مياـ حماية البيئة بكزارة التربية الكطنية، ثـ إلحاؽ مياـ 

 عمى أّف 1حماية البيئة بمصالح كزارة الداخمية كالجماعات المحمية كالبيئة كاإلصالح اإلدارم
كزارة الداخمية كزارة عتيدة تشمؿ مصالحيا كافة التراب الكطني بما فييا المصالح المركزية 

   2.كالمحمية كامتالكيا لصالحيات تؤىميا ألف تككف جديرة بحماية البيئة كعناصرىا
 

 : إحداث كتابة الدولة لمبيئة -6
 المتعمؽ بكتابة 1996 جانفي 05 المؤرخ في 01-96بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ 

 تـ إفراد مياـ البيئة بجياز إدارم خاص مباشر لو صمة مباشرة بالقضايا البيئية 3الدكلة لمبيئة
.  كالمشاكؿ التي تمس بيا

، كخصت بجممة مف 4كضعت تحت كصاية كتابة الدكلة لمبيئة مديرية العامة لمبيئة
:  الصالحيات

 .الكقاية مف كؿ أشكاؿ التمكث كاألضرار -
 .الكقاية مف جميع أشكاؿ تدىكر الكسط الطبيعي -

                                                           
 يتضمف اإلدارة المركزية في كزارة الداخمية كالجماعات المحمية كالبيئة 1994 أكت 10 مؤرخ في 248-94مرسـك رقـ -  1

 .53عدد . ر.كاإلصالح اإلدارم، ج
. 15كناس يحي، آليات القانكنية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة دكتكراه، مرجع سابؽ، ص -  2
.  01عدد . ر. المتعمؽ بتعييف أعضاء الحككمة، ج1996 جانفي 05 المؤرخ في 01-96مرسـك رئاسي رقـ -  3
. ر. يحدد تنظيـ المديرية العامة لمبيئة، ج1995 أفريؿ 12 مؤرخ في 107-95 مف المرسـك التنفيذم رقـ 02المادة -  4

. 23عدد 
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 . المحافظة عمى التنكع البيكلكجي -
 . السير عمى احتراـ القكانيف كالتنظيمات المعمكؿ بيا -
 . تسميـ التأشيرات كالرخص في ميداف البيئة -
 .ترقية األعماؿ المتعمقة باإلعالـ كالتربية كالتكعية في مجاؿ البيئة -
 . ترقية التعاكف الدكلي في مجاؿ حماية البيئة -

 : إدراج البيئة بوزارة األشغال العمومية وتييئة اإلقميم والبيئة والعمران -7
 المتضمف 1999 ديسمبر 24 المؤرخ في 300-99بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ 

ـ إدراج ممؼ حماية البيئة في كزارة األشغاؿ العمكمية كتييئة تتعييف أعضاء الحككمة، 
  1.اإلقميـ كالبيئة كالعمراف

يمارس كزير األشغاؿ العمكمية كتييئة اإلقميـ كالبيئة كالعمراف جممة مف الصالحيات، 
 2:كذلؾ باالتصاؿ مع الدكائر الكزارية كالييئات المعنية في ىذا المجاؿ مف أجؿ

 . تطكير اليياكؿ األساسية كالحفاظ عمييا -
 .االستعماؿ الرشيد لألراضي -
 . إعادة اإلستراتيجية الكطنية المتعمقة بحماية البيئة كالتنمية الدائمة كاقتراحيا -

 
 مكمفة بالبيئة إنشاء وزارة: ثانيا

بمبادرة السمطة التنفيذية تـ تأسيس كزارة خاصة بالقضايا البيئية كبصفة مباشرة كذلؾ 
استجابة لرىانات اجتماعية كاقتصادية سياسية ككذا المعاىدات الدكلية التي انضمت الييا 

 الجزائر، اتخذت الكزارة المكمفة بممؼ البيئة عدة تسميات مختمفة كذلؾ بمكجب المرسـك

                                                           
 . 93عدد . ر. المتضمف تعييف أعضاء الحككمة، ج1999 ديسمبر 24 المؤرخ في 300-99المرسـك الرئاسي رقـ -  1
 يحدد صالحيات كزير األشغاؿ العمكمية 2000 جكاف 20 مؤرخ في 135- 2000 مرسـك تنفيذم رقـ 02المادة -  2

 . 36عدد . ر.كتييئة اإلقميـ كالبيئة كالعمراف، ج
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 المتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية في كزارة تييئة اإلقميـ كالبيئة تتككف 091-01التنفيذم رقـ 
ىذه الكزارة مف المديرية العامة لمبيئة كىي المديرية العامة الكحيدة عمى مستكل الكزارة كالتي 

 .2تضـ بدكرىا خمس مديريات فرعية
  مديرية السياسة البيئية الحضرية -
  مديرية السياسة البيئية الصناعية -
 مديرية المحافظة عمى التنكع البيكلكجي كالكسط الطبيعي كالمكاقع كالمناظر الطبيعية -
 مديرية االتصاؿ كالتكعية كالتربية البيئية  -
 مديرية التخطيط كالدراسات كالتقكيـ البيئي -

كزارة التييئة العمرانية كالبيئة كالسياحة : مف بيف التسميات التي عرفتيا الكزارة المكمفة بالبيئة 
 البيئة في إدراج تـ أف إلىالى اف تـ فصؿ البيئة عف السياحة كتمثيؿ كؿ كزارة بكزير مستقؿ 

 .الكقت الراىف بكزارة المكارد المائية كالبيئة
 

 أسباب عدم استقرار اإلدارة المركزية المكمفة بالبيئة: ثالثا
لتعكس الدكر الفعاؿ كعدـ استقرار اإلدارة المركزية المكمفة بحماية  اجتمعت كؿ العكامؿ

 : البيئة مف بينيا
 المتعمؽ حماية البيئة يرجع سبب عدـ االستقرار إلى اف 03-83قبؿ صدكر قانكف  -

كؿ اليياكؿ اإلدارية لـ يكف ليا إطار قانكني لممارسة صالحيتيا كاختصاصاتيا عمى 
 .أكمؿ كجو

 شرع المشرع الجزائرم بكضع جممة مف القكانيف 03-83بعد صدكر قانكف  -
كتنظيمات ليا عالقة بحماية البيئة اال اف ىذه القكانيف لـ تعرؼ التجسيد الفعمي عمى 
ارض الكاقع كلـ تكف فعالة بنسبة كبيرة ىذا في غياب لمبرامج البيئية كالتخطيط البيئي 
عمى المدل القريب كالبعيد مما جعؿ العكامؿ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية ككذا 

                                                           
 جانفي 07 المتضمف تعيف االدارة المركزية بكزارة تييئة االقميـ كالبيئة المؤرخ في 19-01المرسـك التنفيذم رقـ -  1

 .04ر عدد .  ج2001
 .223عمي سعيداف حماية البيئة مف التمكث بالمكاد اإلشعاعية كالكيماكية المرجع السابؽ، ص . د-  2
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العكامؿ التنمكية السريعة تؤثر بشكؿ سمبي كمباشر عمى اليياكؿ االدارية المكمفة 
بالبيئة لتعكس المردكد الضعيؼ كغير الفعاؿ لالدارة المكمفة بحماية البيئة كالتي ال 

 .تزاؿ تبحث عف استقرار فعمي مكرس عمى ارض الكاقع
 

 األجيزة اإلدارية لحماية البيئة عمى المستوى المحمي: الفرع الثاني 

تعد الييئات الالمركزية امتدادا لإلدارة المركزية، فالالمركزية أسمكب مف أساليب تكزيع 
الكظيفة اإلدارية بيف الحككمة المركزية ك الييئات المحمية التي قد تككف منتخبة أك معينة 

أكمزيجا بينيما، ك عميو فأسمكب الالمركزية يتطمب إيجاد كحدات محمية ذات استقالؿ مالي 
لتتمكف مف القياـ بالتزاماتيا، دكف إعفاء الييئات المركزية مف ممارسة الرقابة الكصائية 

  1.عمييا

ىناؾ عدة أنكاع مف الالمركزية فقد تككف محمية إقميمية منتخبة ك قد تككف المركزية 
لذا سيتـ عرض الييئات الالمركزية اإلقميمية ك دكرىا في حماية البيئة أكال، ثـ ،مرفقية

، كالتطرؽ الى مدل مالئمة الييئات الالمركزية المصمحية ك دكرىا في حماية البيئة ثانيا
. النظاـ القانكني المحمي في مجاؿ حماية البيئة ثالثا

اإلقميمية و دورىا في حماية البيئة الييئات الالمركزية : أوال

يمثؿ المجمس المنتخب قاعدة الالمركزية اإلقميمية ، فيي حيز ك مكاف مشاركة 
  Territorial كعميو فاإلدارة الالمركزية اإلقميمية المكاطنيف في تسيير الشؤكف العمكمية،

 الجماعات أك Administration localeبالجزائر، ما أك يسمى أيضا باإلدارة المحمية
البمدية كالكالية :ىما إنما تقـك عمى كحدتيف إدارتيف Les collectives locales 2المحمية 

                                                           
كرقة بحثية ممقاة في الممتقى العربي األكؿ ، (المفيـك ك الفمسفة كاألىداؼ)نظاـ اإلدارة المحمية  الطعامنة محمد محمكد، -1

 . 5، ص 2003أكت (20-18)نظاـ اإلدارة المحمية في الكطف العربي، صاللة، سمطنة عماف، 
 .7،ص 2004بعمي محمد الصغير، قانكف اإلدارة المحمية الجزائرية، دار العمـك لمنشر ك التكزيع، الجزائر، عنابة،  -2
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الجماعات اإلقميمّية لمّدكلة ىي البمدّية : 16حسب ما نص عميو الدستكر الجزائرم في المادة 
 1.كالكالية

التطبيؽ األمثؿ لحماية البيئة عمى المستكل المحمي الييئات الالمركزية اإلقميمية تعد 
لقرب الييئات المحمية مف الكاقع كخصكصيات مككنات البيئة التي تتميز بيا، فمكضكع 

حماية البيئة تحكمو مجمكعة مف القكانيف التي تتدخؿ في عمميات تطبيقيا عدة ىيئات، ىذه 
األخيرة تمعب دكر المنسؽ الفعاؿ كالعممي بيف مختمؼ المتعامميف كلذلؾ منحيا المشرع جممة 
مف االختصاصات في مجاؿ حماية البيئة، كيظير ذلؾ مف خالؿ قانكف الجماعات المحمية 

. ك القكانيف المتعمقة بالبيئة

 

 الوالية و دورىا في حماية البيئة -1

تتمتع بالشخصية المعنكية ك االستقالؿ المالي، ك ىي  تتربع الكالية عمى جزء مف إقميـ الدكلة
 تشكؿ بيذه الصفة فضاء لتنفيذ السياسات العمكميةتالدائرة اإلدارية غير الممركزة لمدكلة 

 لمكالية ىيئتاف ىما المجمس الشعبي ة،التضامنية ك التشاكرية بيف الجماعات اإلقميمية ك الدكؿ
. ة في حماية البيئةيئ لذا سيتـ عرض دكر كؿ ق،2الكالئي ك الكالي

 :أ الوالي

، ك ىك المسؤكؿ عمى 3يعيف الكالي مف طرؼ رئيس الجميكرية بمكجب مرسـك رئاسي
 ك يؤدم باسـ الكالية 4المحافظة عمى النظاـ العاـ ك األمف ك السالمة ك السكينة العمكمية،

                                                           
 .2016 مارس 6 المؤرخ 01-16 بالقانكف  الممغى المتضمف التعديؿ الدستكرم1996الدستكر الجزائرم  -1
 . السابؽ ذكره07-12 مف القانكف 3 المادة 2
 .المرجع السابؽ 16/01مف الدستكر الجزائرم المعدؿ ك المتمـ بالقانكف 10 /92  المادة 3
 .المرجع نفسو 07-12 مف القانكف 114المادة  -4
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 كما يسير عمى تنفيذ 1.كؿ أعماؿ إدارة األمالؾ ك الحقكؽ التي تتككف منيا ممتمكات الكالية
 2.القكانيف كالتنظيمات ك احتراـ رمكز الدكلة ك شعاراتيا عمى إقميـ الكالية

يتجمى دكر الكالي في الحفاظ عمى البيئة في العديد مف القكانيف فقد أقر مجمس الدكلة 
صراحة صالحيات الكالي في اتخاذ القرارات الكقائية مف أجؿ حماية صحة المستيمؾ، 

 ، أنو يمكف 02-89استنادا عمى قانكف الكالية ك القانكف المتعمؽ بالقكاعد العامة لممستيمؾ 
لمسمطة اإلدارية المختصة أف تقـك في أم كقت مف أكقات استعراض المنتكج لممستيمؾ 

 .بالتحريات كالمراقبة، قصد تفادم المخاطر التي تيدد صحة المستيمؾ

 المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة لمكالي 10-03كما أعطى القانكف 
صالحيات عديدة يتكلى مف خالليا ميمة حماية بيئة كاليتو كالمحافظة عمييا، كذلؾ بحماية 

مختمؼ عناصر البيئة، ىذه الحماية التي تبرز مف خالؿ نظاـ التراخيص الذم يعتمده 
الكالي، كالذم يعّد النظاـ األنجع لمتخفيؼ مف مختمؼ االنتياكات التي يتّسبب فييا اإلنساف،  

كالتي تعتبر عامال رئيسا في تمكيث البيئة، كبغرض ذلؾ أسند لمكالي في ىذا اإلطار 
صالحية تمّقيو لكؿ معمكمة تتعمؽ بعناصر البيئة عمى إقميـ كاليتو مف قبؿ أم شخص يحكز 

عمى معمكمات بيذا الخصكص، ىذه المعمكمات التي مف شأنيا التأثير عمى الصحة 
. 3العمكمية

يجب عمى الكالي باعتباره ممثال لمدكلة أف يتخذ جميع تدابير الحماية التي تضمف دكاـ الثركة 
، فيك يساىـ في الحماية مف الحرائؽ كمكافحتيا، كما يمنع القياـ بتعرية األراضي أم 4الغابية

تقميص مساحة الثركة الغابية دكف رخصة مسبقة مف الكزير المكمؼ بالغابات، كما أف ىذه 
ـّ إال بعد األخذ برأم الجماعات المحمية  ، ك ال سيما الكالي(الكالية كالبمدية)الرخصة ال تسم

                                                           
 .المرجع نفسو 07-12 مف القانكف 105المادة  - 1
 .المرجع نفسو 07-12 مف القانكف 113المادة  -2
، مجمة جيؿ حقكؽ اإلنساف، العدد الثاني، "دكر الجماعات المحمية كاإلقميمية في الحفاظ عمى البيئة"  طاكسي فاطنة،3

 .73، ص2013، جكاف 2013
 المتضمف النظاـ العاـ لمغابات ك المعدؿ ك المتمـ 1984 يكنيك 23 المؤرخ في 12-84 مف القانكف رقـ 16  المادة 4

 .28، السنة 62العدد.ر.، ج1991 ديسمبر 2 المؤرخ في 20-91باالقانكف 
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 بالسكة ةيتعيف عمى الكالي السير عمى صيانة الشبكة الكطنية لمطرؽ كالمؤسسات المكّمؼ
الحديدية كغيرىا، ك اتخاذ جميع اإلجراءات الضركرية مف أجؿ الكقاية مف أخطار حرائؽ 

 .231الغابات، طبقا لما جاءت بو المادة 
يّتخذ الكالي التدابير الالزمة في ميداف كقاية األمالؾ الغابية مف الحرائؽ، التي نص 

 المتعمؽ بكقاية األمالؾ الغابية، كالتي مف بينيا 44-87عمييا المشرع في المرسـك 
صالحية الكالي في تقديـ أك تأخير فترة عدـ الترخيص باستعماؿ النار في األماكف الكاقعة 

 2.داخؿ األمالؾ الغابية الكطنية، إال ألجؿ االستعماؿ المنزلي
كما يتمتع الكالي باختصاصات استثمارية في مجاؿ إنشاء ك حماية الحضائر الكطنية 

حيث تنص المادة الثالثة مف مرسـك تصنيؼ الحضائر الكطنية ك المحميات الطبيعية، 
المحميات الطبيعية عمى إمكانية أم شخص طبيعي أك معنكم خاضع لمقانكف العاـ أك 
القانكف الخاص أف يطمب مف الكالي المختص إقميميا ، فتح دعكل لتصنيؼ حظيرة أك 

 ك تؤكد المادة 3.محمية طبيعية في ممكية أك جزء مف تراب بمدية كاحدة أك عدة بمديات
الرابعة ك الثالثة ك العشركف أف الكالي ممـز بإبداء رأيو قبؿ ارساؿ الممؼ إلى الكزير المكمؼ 

 .بحماية الطبيعة الذم يبت في شأنو بعد استشارة الكزراء المعنييف
كما يساىـ الكالي في عممية التشجير كتنمية األراضي ذات الطابع الغابي في إطار 

مخطط كطني لمتشجير يكضع بمكجب مبادرة مف الكزارة المكّمفة بالغابات، كذلؾ بعد استشارة 
، باعتباره ىك 12-84 مف القانكف 494الجماعات المحمية، حسب ما نصت عميو المادة 

الممثؿ األساسي لمكالية، كما يساىـ الكالي ك بالتنسيؽ مع الكزارة المكمفة بالغابات بكضع 
 5.برنامج لمكافحة التصحر

                                                           
 .20-91 المعدؿ ك المتمـ بالقانكف 12-84 مف القانكف رقـ 23  المادة 1
 خنتاش عبد الحؽ، مجاؿ تدخؿ الييئات الالمركزية في حماية البيئة في الجزائر، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في - 2

 .50، ص2011الحقكؽ، مقدمة بجامعة قاصدم مرباح، كرقمة، 
    الذم يحدد قكاعد تصنيؼ الحظائر الكطنية1987 جكاف 16 المؤرخ في 143-87رقـ    المرسـك التنفيذم -3

 .24، السنة25رقـ.ر.، ج كالمحميات  الطبيعية كيضبط كيفياتيا
تتـ تنمية األراضي ذات الطابع الغابي في إطار المخطط »: ، عمى ما يمي12-84 مف القانكف رقـ 49تنص  المادة  -4 

 .«...الكطني لمتشجير يكضع بمبادرة مف الكزارة المكمفة بالغابات بعد استشارة الجماعات المحمية
تقـك الكزارة المكمفة بالغابات بالتنسيؽ مع الكزارات كالمجمكعات » : ، عمى ما يمي12-84 مف القانكف 57 تنص المادة -5

 .«المحمية المعنية بكضع برنامج لمكافحة التصحر
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أعطى المشرع الجزائرم صالحيات لمكالي لمحفاظ عمى البيئة في إطار التييئة 
مجمكعة مف المخططات المتنكعة التي تعّد أدكات لتييئة ؿ استحداثوالعمرانية، عف طريؽ 

اإلقميـ ك تنميتو المستدامة، ك التي مف بينيا مخّططات تييئة اإلقميـ الكالئي المنصكص 
 الذم يكضح كيثمف بالتكافؽ مع المخطط ،20-01 مف القانكف 07عمييا في المادة 

الجيكم لتييئة اإلقميـ المعني، مف خالؿ الترتيبات الخاصة بكؿ إقميـ كالية كعمى 
: الخصكص
 .تنظيـ الخدمات العمكمية -
. مساحات التنمية المشتركة بيف البمديات -
. البيئة  -
. السّمـ الترتيبي كالحدكد المتعمقة بالبنية الحضرية  -
المخططات التكجييية لتييئة فضاءات الحكاضر الكبرل التي تحّؿ محؿ  -

مخططات تييئة األقاليـ الكالئية لفضاءات الحكاضر الكبرل المحددة في المخطط الكطني 
 1.لتييئة اإلقميـ

كما يمكف لمكالي المختص إقميميا، في حالة كجكد مجمكعة مف البمديات التي تجمع 
بينيا مصالح اقتصادية ك اجتماعية، أف يحّدد بقرار منو كباقتراح مف رؤساء المجالس 

الشعبية البمدية المعنية بعد المداكلة، مخطط تدخؿ المخطط التكجييي لمتييئة كالتعمير أك 
 2.مخطط شغؿ األراضي

: التاليةحاالت اؿيتدخؿ الكالي في ميداف التعمير كالبناء في 

:  293-90مف القانكف  66المادة  في حاالت حددتياتسميم رخصة البناء -  

 .البنايات كالمنشآت المنجزة لحساب الدكلة كالكالية كىياكميا العمكمية -
 .منشآت اإلنتاج كالنقؿ كتكزيع كتخزيف الطاقة ككذلؾ المكاد اإلستراتيجية -

                                                           
، 2001 ديسمبر 12، المتعمؽ بتييئة اإلقميـ كتنميتو المستدامة، الصادر بتاريخ 20-01 مف القانكف رقـ 07  المادة 1
 .77 رقـ ر.ج
 .52 رقـ ر.ج، 1990 ديسمبر 01، المتعمؽ بالتييئة كالتعمير، الصادر بتاريخ 29-90 مف القانكف رقـ 12  المادة 2
 .المرجع السابؽ، المتعمؽ بالتييئة كالتعمير، 29-90القانكف رقـ  - 3
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اقتطاعات األرض كالبنايات الكاقعة في السكاحؿ كاألقاليـ ذات الميزة الطبيعية  -
كالثقافية البارزة، كاألراضي الفالحية ذات المردكد الفالحي العالي أك الجيد، كالتي ال يحكميا 

 1.مخطط شغؿ أراضي

يحؽ لمكالي رفض منح رخصة البناء في حالة ما إذا كاف البناء :رفض منح رخصة البناء - 
مف المرسـك 3و 2مف طبيعتو أف يمّس بالسالمة أك باألمف العمكمي، ك ىك ما أكدتو المادة 

 حكؿ ما إذا كاف البناء أك التييئة مقررة في أرضية معّرضة لألخطار 175،2-91التنفيذم 
الطبيعية كالمتمثمة في الككارث الطبيعية بصفة عامة، كالفيضانات، يمكف لمكالي رفض منح 

فإذا كاف البناء المراد إنجازه مخالفا لمعايير البناء ك التعمير، يعد . رخصة البناء أك التجزئة
بذلؾ خطرا عمى البيئة عمى اختالؼ عناصرىا، كقد يسبب آثارا سمبية عمييا تؤدم إلى 

 .تدىكرىا، باإلضافة إلى التشكيو الجمالي لممدينة الذم ينجّر عنو

يعتبر الكالي ركيزة أساسية في مجاؿ التعمير، بالنظر إلى صالحياتو في منح رخصة 
البناء، أك رفضو لمنح ىذه الرخصة ككذا تأجيؿ منحيا، نظرا لما تخضع لو ىذه الرخصة مف 

إجراءات دقيقة ال تسمح بتسميميا مباشرة، كالتي يجب عمى الكالي كغيره مف السمطات 
احتراميا لمحفاظ عمى سالمة ك أمف المدينة، كحفاظا عمى معايير السالمة، ىذا كقد استثنى 

 . المشرع رخصة اليدـ مف اختصاصات الكالي

تـ التركيز عمى ىذا الجانب في ميداف التعمير كالتييئة، لما يقـك بو ميداف التعمير 
كالبناء في الكقت الحالي مف دكر كبير في حماية البيئة، السيما رخصة البناء التي تخضع 

لنظاـ صاـر كدقيؽ يفرض عمى الكالي التشّدد في منحيا، كما يخّكؿ لو رفض منح ىذه 
فميداف التعمير لو انعكاسات كبيرة عمى بيئة الكالية ك رخصة البناء . الرخصة كتأجيؿ منحيا

تحمؿ الحصة األكبر في الحفاظ عمى ىذه البيئة، خاصة الجانب الجمالي لممدينة الذم 
. أضحى المعيار األكؿ لكجكد بيئة نظيفة ، جذّابة ك خالية مف األخطار

                                                           
 .، المرجع نفسو29-90 مف القانكف رقـ 66  المادة 1
 مام 28، الذم يحدد القكاعد العامة لمتييئة كالتعمير كالبناء، الصادر بتاريخ 175-91 مف المرسـك التنفيذم 02  المادة 2

 . 26 ر.ج، 1991
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ك في إطار الكقاية مف الككارث الطبيعية فالكالي ممـز بضبط مخطط تنظيـ النجدة 
الكالئية، مف أجؿ التكّفؿ بالككارث كخاصة منيا الككارث الناجمة عف كقكع أخطار كبرل، 

ىناؾ االحتياطات اإلستراتيجية، 1كمف ضمف التدابير الييكمية المكضكعة لمتكفؿ بالككارث،
  2.ىذه األخيرة التي تكّكنيا الدكلة لضماف تسيير المرحمة االستعجالية التي تعقب الكارثة

: كمف االحتياطات المكضكعة لمكالي عقب حدكث الكارثة الطبيعية

تكفير الخيـ كالّدارات، أك كؿ كسيمة أخرل مكجية لإليكاء المؤقت لممنككبيف  -
 . الذيف ال مأكل ليـ

 .الُمؤف -
 .أدكية االستعجاالت األكلية كمكاد التطيير كمكافحة انتشار األكبئة كاألمراض -
 .صياريج الماء الصالح لمشرب المقطكرة -
 3.الماء الصالح لمشرب المعّبأ -

بأنو يتعيف عمى كؿ : منواألولى في المادة ، 232-85ىذا كقد تضّمف المرسـك رقـ 
سمطة أك ىيئة مؤىمة، أف تتخذ كتستخدـ في إطار القكانيف كالتنظيمات المعمكؿ بيا، جميع 
التدابير كالمعايير التنظيمية التي مف شأنيا أف تستبعد األخطار التي يمكف أف تّعرض أمف 

، فقد أّكدت ىذه المادة عمى 4األشخاص كالممتمكات كالبيئة لمخطر، أك أف تخّفؼ مف آثارىا
ضركرة اتخاذ التدابير الالزمة مف قبؿ مختمؼ الييئات الستبعاد األخطار، بما فييا الكالي، 

، صالحية الكقاية مف األخطار  3ىذا األخير الذم منحتو المادة  مف ذات المرسـك

                                                           
، المتعمؽ بالكقاية مف األخطار الكبرل كتسيير الككارث في إطار التنمية المستدامة، 20-04 مف القانكف 63  المادة 1

 .84، الجريدة الرسمية رقـ 2004 ديسمبر 25الصادر في 
 . المرجع نفسو20-04 مف القانكف 64  المادة 2
 . المرجع نفسو20-04 مف القانكف 65  المادة 3
، منشكر بالجريدة 1985أكت25، المتعمؽ بالكقاية مف أخطار الككارث، الصادر في 232-85 المرسـك رقـ 01  المادة 4

 ،1290الرسمية رقـ 
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يسير كؿ كالي عمى تنفيذ التدابير كالمعايير المحددة في مجاؿ الكقاية مف »:بنّصيا
  1.«األخطار، كعمى تطبيقيا المحتمؿ في بمديات كاليتو

فضال عما نص عميو المشرع الجزائرم مف صالحيات لمكالي في مجاؿ الحفاظ عمى 
أقّر الفقو بإلزاـ سمطات الضبط اإلدارم التدخؿ لحماية جماؿ المدف كركنقيا، البيئة، فقد 

فالقيـ الجمالية تعّد مف األىداؼ التي . حتى في حالة عدـ كجكد نص قانكني يصّرح بذلؾ
نشاء المدف كأداء الخدمات  يجب أف تؤخذ بعيف االعتبار عند كضع تصميـ إلقامة المباني كا 

 2.اإلدارية كاليندسية ذات الطابع الجمالي

 

 : المجمس الشعبي الوالئي-ب

يعتبر المجمس الشعبي الكالئي مجمس منتخب عف طريؽ االقتراع العاـ، ىك ىيئة 
، يمارس المجمس الشعبي الكالئي اختصاصات في إطار الصالحيات 3المداكلة في الكالية

المخكلة لمكالية بمكجب القكانيف ك التنظيمات ك يتداكؿ في مجاالت عدة منيا السكف ك 
التعمير ك تييئة اقميـ الكالية، الفالحة ك الرم ك الغابات، التراث الثقافي، حماية البيئة ك 

 4.التنمية االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية

ُيِعد المجمس الشعبي الكالئي مخططا لمتنمية عمى المدل المتكسط يبيف فيو األىداؼ 
كالبرامج البمدية لمتنمية كيعتمد  كالبرامج كالكسائؿ المعبأة مف الدكلة في إطار مشاريع الدكلة

ىذا المخطط كإطار لمترقية كالعمؿ مف أجؿ التنمية اإلقتصادية كاإلجتماعية لمكالية كيناقش 
 5.مخطط التنمية الكالئي كيبدم إقتراحات بشأنو

                                                           
 .232-85 مف المرسـك رقـ 3  المادة 1
الضبط اإلدارم بيف حماية األمف كتقييد الحريات، دار قنديؿ لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف،  زانا رسكؿ محمد أميف، - 2

 .40، ص 2012
 .المرجع السابؽ 07-12 مف القانكف 13المادة  -3
 .نفس المرجع مف 77المادة  - 4
 . نفس المرجع مف80 المادة  -5
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كمف المياـ التي كضعيا القانكف كاختصاص أصيؿ لممجمس ىك حماية البيئة في 
 مف قانكف الكالية، يتداكؿ المجمس الشعبي الكالئي في مختمؼ المشاكؿ المتعمقة 77المادة 

تالفيا، عف  بالبيئة عمى مستكل كاليتو، مف أجؿ إيجاد حمكؿ بديمة ككضع حد لتدىكرىا كا 
طريؽ مختمؼ الكسائؿ القانكنية كالبشرية المسّخرة لو في ىذا المجاؿ، ىذا لككف مسألة تيديد 
، بؿ كجدت منذ زمف بعيد، كا ما جعؿ إلزامية كضع حد ليذه الظاىرة  البيئة ليست كليدة اليـك

مف طرؼ األفراد كالييئات المختمفة في البالد كالمجمس الشعبي الكالئي، أمرا محتكما 
لمتخفيؼ مما قد تسّببو ىذه التيديدات البيئية مف آثار سمبية تصيب الكائنات الحية 

 1.كالمكاطنيف عمى إقميـ الكالية

ك يعمؿ المجمس الشعبي الكالئي عمى اتخاذ كؿ التدابير الالزمة لتشجيع إنشاء ىياكؿ 
مكمفة بمراقبة كحفظ الصحة في المؤسسات التي تستقبؿ الجميكر قصد تحقيؽ الكقاية 
 94الصحية كمكافحة األكبئة التي قد تتسّمؿ إلى إقميـ الكالية، كليذا الغرض نصت المادة 

. 2مف قانكف الكالية، عمى أف

يتكلى المجمس الشعبي الكالئي في حدكد كاليتو اتخاذ كافة السبؿ الممكنة التي تساعد 
عمى منع حرائؽ الغابات، ك ذلؾ بتنفيذ ما جاء بو المخطط العاـ لمكقاية مف حرائؽ الغابات، 

بتصنيؼ المناطؽ الغابية حسب الخطر المحدؽ بالمدف، إضافة إلى ضركرة تحديد 
التجّمعات السكنية الكبرل المكجكدة في المناطؽ الغابية أك بمحاذاتيا كالتي قد يشّكؿ اندالع 

 كذلؾ بتكفير ،20-04 مف القانكف 29حريؽ الغابة خطرا عمييا كفقا لمقتضيات المادة 
االحتياطات الضركرية لمنع ىذا الخطر، ككضع برنامج خاص ليا ضمف مداكالتو، لمحّد مف 
األعداد اليائمة مف الحرائؽ التي تشيدىا مختمؼ كاليات كمناطؽ الكطف مف جية، كالتصّدم 

. اإلنقاص مف خطر حدكثيا مف جية أخرل  لمشاكؿ الزالزؿ كالفيضانات أك

                                                           
، مجمة الفقو كالقانكف، العدد الثاني، «دكر الجماعات المحمية في الحفاظ عمى البيئة في التشريع الجزائرم»  ليندة شرابشة، 1

 .02، ص 2012  ديسمبر05، 2012
 . المرجع السابؽ07-12 مف القانكف 94  المادة 2
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يساىـ المجمس الشعبي الكالئي باإلتصاؿ مع المصالح المعنية في تطكير كؿ أعماؿ 
 كما يتكلى في ظؿ احتراـ 1الكقاية كمكافحة األكبئة في مجاؿ الصحة الحيكانية كالنباتية،

المعايير الكطنية في مجاؿ الصحة العمكمية إنجاز تجييزات الصحة التي تتجاكز إمكانيات 
البمدية كيسير عمى تطبيؽ الكقاية الصحية كيتخذ في ىذا اإلطار كؿ التدابير لتشجيع إنشاء 

ىياكؿ مكمفة بمراقبة كحفظ الصحة في المؤسسات المستقبمة لمجميكر كفي المكاد 
 2.اإلستيالكية

فمف األكلكيات التي يتداكؿ فييا المجمس الشعبي الكالئي في مجاؿ تييئة ك تطيير 
المجارم المائية ، المراقبة الصحية لممكاطف، كذلؾ بإجراء تحاليؿ لمراقبة نكعية الماء المكجو 
لالستيالؾ البشرم، عمى أف تعمف نتائج ىذه التحاليؿ لمجميكر، حسب ما نصت عميو المادة 

 3. مف القانكف المتعمؽ بالمياه115

كما يحرص المجمس الشعبي الكالئي مف خالؿ المراقبة المستمرة ك مف خالؿ مداكالتو  
عمى ربط كؿ سكف أك مؤسسة بالشبكة العمكمية لتطيير المياه، في المناطؽ الحضرية، 

مف ذات القانكف، كذلؾ بالتنسيؽ مع الييئات الكالئية  1184تطبيقا لمقتضيات المادة 
  .كالبمديات عمى مستكل كؿ إقميـ الكالية، كىذا حرصا منو عمى حماية المياه في الكالية

يبادر المجمس بجميع األشغاؿ التي مف شأنيا إصالح المجارم المائية التي تتسّرب 
منيا المياه، كاقتراح حمكؿ جذرية لتييئة المجارم المائية، في البمديات كمختمؼ المناطؽ 
النائية، بحيث يسعى المجمس لتكصيؿ المياه لمختمؼ المناطؽ النائية، كتزكيدىا بالمياه 
الصالحة لمشرب، كيساىـ بإنجاز شبكات خاصة بالتزكد بالمياه كتطييرىا، عف طريؽ 

. التداكؿ في ىذه المجاالت، كّؿ ىذا يدخؿ ضمف حماية الصحة العمكمية
                                                           

 . المرجع السابؽ07-12 مف القانكف86 نصت المادة  -1
 .نفس المرجع مف 90المادة  -2
في إطار المراقبة الصحية المنصكص عمييا في التشريع ك التنظيـ :"،عمى ما يمي 07-12 مف القانكف 115 تنص المادة 3

يجب أف يعمف لمجميكر . المعمكؿ بيما ،يتـ بصفة منتظمة ،إجراء تحاليؿ مراقبة نكعية الماء المكجو لالستيالؾ البشرم 
 ".نتائج ىذه التحاليؿ 

يجب ربط كؿ سكف أك مؤسسة بالشبكة العمكمية لمتطيير في :"، عمى ما يمي07-12 مف القانكف 118 تنص  المادة 4
 ".المناطؽ الحضرية 
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    يعتبر التزكيد بالمياه كتطيير المجارم المائية مف بيف االىتمامات التي جاء بيا 
عمى أف يخضع إيصاؿ مياه :"  منو33قانكف حماية الصحة كترقيتيا، حيث نصت المادة 

ك أّكدت .1"الشرب كاالستعماؿ المنزلي لقكاعد الحماية الصحية، كذلؾ بغية تكفير نكعية المياه
 مف نفس القانكف عمى كجكب تزكيد التجمعات السكنية بالمياه الصالحة لمشرب، 34المادة 

 2.كبشبكة المجارم كنظاـ التنظيـ، كشبكة المراحيض العمكمية

 

 :البمدية و دورىا في حماية البيئة-2

تعتبر البمدية الجماعة اإلقميمية القاعدية لمدكلة تتمتع بالشخصية المعنكية كالذمة 
 ك ىي الجماعة اإلقميمية الالمركزية، كمكاف 3المالية المستقمة، كتحدث بمكجب القانكف،

 تقـك البمدية 4.ممارسة المكاطنة، كتشكؿ إطار مشاركة المكاطف في تسيير الشؤكف العمكمية
. بدكرا فعاؿ في الحفاظ عمى البيئة ظؿ قانكف البمدية  كقكانيف البيئة

تساىـ البمدية  مع الدكلة بصفة خاصة في إدارة كتييئة اإلقميـ كالتنمية االقتصادية 
 5.كاالجتماعية كالثقافية كاألمف

 تتكفر البمدية عمى ىيئة مداكلة ىي المجمس الشعبي البمدم ك ىيئة تنفيذية ىي 
 6.رئيس المجمس الشعبي البمدم

يسير رئيس المجمس الشعبي البمدم عمى  الحفاظ عمى النظاـ العاـ كأمف األشخاص 
كالممتمكات احتراـ المقاييس كالتعميمات في مجاؿ العقار كالسكف كالتعمير كحماية التراث 
الثقافي المعمارم، نظافة العمارات كضماف سيكلة السير في الشكارع كالساحات كالطرؽ 

                                                           
. المرجع السابؽ  ،تعمؽ بحماية الصحة كترقيتياـاؿ 05-85 مف القانكف 33  المادة 1
 .نفس المرجع مف 34  المادة 2
 . المرجع السابؽ المتعمؽ بالبمدية10-11 المادة األكلى مف القانكف 3

 .المادة الثانية مف نفس المرجع -  4
 .نفس المرجع مف 03المادة -  5
 .نفس المرجع مف 15المادة -  6
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العمكمية، اتخاذ االحتياطات كالتدابير الضركرية لمكافحة األمراض المنتقمة أك المعدية 
نظافة المحيط وحماية كالكقاية منيا مع منع تشرد الحيكانات المؤذية كالضارة،احتراـ تعميمات 

 1.البيئة

أك تجييز عمى إقميـ البمدية أك أم مشركع / كما تخضع إقامة أم مشركع استثمار ك
يندرج في إطار البرامج القطاعية لمتنمية، إلى الرأم المسبؽ لممجمس الشعبي البمدم ك 

 2. البيئةالسيما في مجاؿ حماية األراضي الفالحية ك التأثير في

عند انشاء أم مشركع يحتمؿ اإلضرار  المجمس الشعبي البمدمال بد من موافقة 
بالبيئة ك الصحة العمكمية عمى إقميـ البمدية مكافقة ، باستثناء المشاريع ذات المنفعة الكطنية 

 3"بحماية البيئةالتي تخضع لألحكاـ المتعمقة 

 123   كحفاظا عمى السالمة العامة لممكاطنيف كالبيئة بصفة عامة أكدت  المادة 
، مف النظافة وحفظ الصحة والطرقات عمى دكر البمدية في مجاؿ 10-11قانكف البمدية 

: خالؿ

  تسيير النفايات مف خالؿ انشاء أممكف التفريغ العمكمي كتككف منظمة
 .كمتخصصة حتى تسيؿ عممية المعالجة كاعادة استعماليا

  صيانة الطرقات البمدية كشؽ طريؽ ك جعميا عصرية، صيانة أعمدة اإلنارة ك
 .انجاز جميع األشغاؿ الكبرل عبر طرؽ البمدية 

 تكزيع المياه الصالحة لمشرب. 
 صرؼ المياه المستعممة ك معالجتيا. 
  التمقيح، حماية األمكمة كالطفكلة، التربية )الحفاظ عمى الصحة العامة
. كاألغذية السميمة كاألماكف كالمؤسسات المستقبمة لمجميكر (الصحية

                                                           
 . المرجع السابؽ11/10  مف القانكف94 المادة  -1
 . مف المرجع نفسو109المادة   -2
 .مف المرجع نفسو 114المادة  -3
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 المجمس الشعبي البمدم مخطط بمدم لتسيير النفايات المنزلية ك ما ينشئ    
 بحيث يشتمؿ ىذا المخطط عمى جرد كميات النفايات ك خصائصيا، كما يتضمف 1شابييا،

تحديد مكاقع المنشآت المتخصصة بمعالجة ىذه النفايات المتكاجدة عمى تراب البمدية، تتـ 
 مف 31المصادقة عمى ىذا المخطط البمدم مف طرؼ الكالي المختص إقميميا حسب المادة 

نفس القانكف، كما تتحمؿ أيضا البمدية مسؤكلية تسيير النفايات ألنيا ممزمة بتنظيـ الخدمة 
العمكمية الخاصة بجمعيا، ك قد خكليا المشرع حؽ اسناد ىذه المياـ إلى أحد األشخاص 

 2.سكاء كاف خاضعا لمقانكف العاـ أك الخاص كفقا لدفتر شركط نمكذجي

المجمس الشعبي البمدم برامجو السنكية كالمتعددة السنكات المكافقة لمدة  كما يعد 
عيدتو كيصادؽ عمييا كيسير عمى تنفيذىا، تماشيا مع الصالحيات المخكلة لو قانكنا، في 

إطار المخطط الكطني لمتييئة كالتنمية المستدامة لإلقميـ، باإلضافة إلى المخططات 
 كما يتخذ رئيس المجمس الشعبي البمدم التدابير الكقائية لضماف سالمة 3.التكجييية القطاعية

كحماية األشخاص كالممتمكات في األماكف العمكمية التي يمكف أف تحدث كارثة، كيؤمر في 
، كىذا بالتنسيؽ مع مخطط الكالية في اإلسعافاتىذا اإلطار بتفعيؿ المخطط البمدم لتنظيـ 

إطار استكماؿ أىداؼ المخططات الكطنية المتعمقة بالتييئة كالتنمية المستدامة، كتشارؾ 
 المتعمقة بعمميات التييئة العمرانية بمكجب اآلراء التي تبدييا بشأنييا اإلجراءاتالبمدية في 

كما تساىـ . المشاريع القطاعية المتعمقة بحماية األراضي الفالحية كالمساحات الخضراء
كما . البمدية أيضا في حماية التربة كالمكارد المائية كالسير عمى االستغالؿ األفضؿ ليما

يتكلى المجمس رسـ النسيج العمراني لمبمدية بما يتماشى مع القكانيف كالتنظيمات السائدة 
كيسير كذلؾ عمى حماية الطابع الجمالي كالمعمارم لمتجمعات العمرانية المنشأة في تراب 
البمدية مع مراعاة مختمؼ الكظائؼ الحضرية لدل تخصيص األراضي في نطاؽ مخطط 

 4.تييئة البمدية كمنح ترخيص مسبؽ قبؿ إنشاء أم مشركع في إقميـ البمدم

                                                           
، المتعمؽ بتسيير 2001ديسمبر 12، المكافؽ ؿ 1422 رمضاف 27 المؤرخ بتاريخ 01/19 مف القانكف29المادة  - 1

  .77.ر.النفايات ك مراقبتيا ك إزالتيا، ج
  .المرجع نفسو مف 33المادة  -2
 . المرجع السابؽ11/10 مف القانكف 107المادة  - 3
 . المرجع نفسو11/10 مف القانكف 112 إلى 107المكاد مف  - 4
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كما تتكلى البمديات المجاكرة لمبحر ميمة إنشاء مخطط لتييئة ك تسيير المنطقة 
، كما الشاطئالساحمية مف أجؿ الفضاءات الشاطئية، السيما منيا ما يسمى مخطط تييئة 

تنشيء البمديات مخططات لمتدخؿ المستعجؿ فيما يخص حاالت التمكث في الساحؿ أك في 
 1.مناطؽ شاطئية أك في حاالت تمكث أخرل في البحر تستدعي التدخؿ المستعجؿ

 

الييئات الالمركزية المصمحية و دورىا في حماية البيئة : ثانيا

يقصد بالالمركزية المصمحية أك المرفقية تمؾ الييئات العامة ك المستقمة ك القادرة 
عمى ممارسة كظيفتيا المحدكدة في منطقة كاحدة أك عدة مناطؽ في الدكلة، ك التي تعرؼ 

 ك تعتبر الالمركزية اإلدارية المرفقية  أسمكبا مف أساليب إدارة عدد 2.بالمؤسسات العمكمية
مف  المرافؽ العمكمية ذات األىداؼ الكاحدة بكاسطة ىيئة معينة يمنحيا القانكف الشخصية 
المعنكية بيدؼ تقديـ خدمة عمى المستكل المحمي ك الكطني ك تككف مستقمة ماليا ك فنيا  

. عف األجيزة المركزية

 مديرية البيئة  -1

ىي الجياز الرئيس التابع لمدكلة في مجاؿ مراقبة تطبيؽ القكانيف ك التنظيمات 
 3:المتعمقة بالبيئة أك التي تتصؿ بيا ك تكمؼ بصفتيا ىذه بما يمي

  تتصكر ك تنفذ باالتصاؿ مع األجيزة األخرل في الدكلة كالكالية ك البمدية
 .برنامجا لحماية البيئة في كامؿ تراب الكالية

  تسمـ الرخص ك اإلذف ك التأشيرات المنصكص عمييا في التشريع ك التنظيـ
 .المعمكؿ بيما في ميداف البيئة

                                                           
 .1رعدد.، المتعمؽ بحماية الساحؿ ك تثمينو، ج2002 فيفرم 05 المؤرخ في 02-02 مف القانكف 33، 26 المادة 1
 .7الطعامنة محمد محمكد، المرجع السابؽ، ص  - 2
 . المتضمف إحداث مفتشية لمبيئة في الكالية1996 يناير 27 المؤرخ في 60/96 مف المرسـك التنفيذم 2 المادة 3
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  تقترح كؿ التدابير الالزمة إلى تحسيف التراتيب التشريعية ك التنظيمية التي ليا
 .صمة بجماية البيئة

  تتخذ باإلتصاؿ مع األجيزة األخرل في الدكلة التدابير الرامية إلى الكقاية مف
كؿ أشكاؿ تدىكر البيئة ك مكافحتو ال سيما التمكث ك األضرار ك التصحر ك إنجراؼ التربة 
ك الحفاظ عمى التنكع البيكلكجي ك تنميتو ك صيانة الثركات الصيدية ك ترقيتو المساحات ك 

 .مالبستافالنشاط 
 ترقية أعماؿ اإلعالـ ك التربية النكعية في مجاؿ البيئة. 
 تتخذ أك تكمؼ مف يتخذ التدابير الرامية إلى تحسيف إطار الحياة ك جكدتيا. 

 يسيرىا مفتش كالئي لمبيئة ك انطمقت في 1997تـ تنصيب المفتشية الكالئية في سنة 
 حيث أصبحت 60/96 تـ تعديؿ المرسـك التنفيذم2003تأدية مياميا، ك في نياية سنة 

مفتشية البيئة لمكالية تسمى مديرية البيئة لمكالية ك يسيرىا مدير كالئي ك ذلؾ بمكجب المرسـك 
 المعػدؿ كالمتمـ لممرسـك التنفيذم رقػـ 17/12/2003 المؤرخ في 494/03التنفيذم رقـ 

  . المتضمف إنشاء مفتشية البيئة في الكالية07/01/1996 المؤرخ في 60/96

، بيف كزير التييئة 28/05/2007تضمف القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في 
، في عاـ بتنظيم مديريات البيئة لموالياتالعمرانية ك البيئة ك كزير المالية، المتعمؽ 

،ك كضع حيز التنفيذ لمييكؿ التنظيمي الخاص بمديرية البيئة لمكاليات ك حدد القرار 2013
. مصالح المديريات حسب مكقعيا

 مف القرار عمى كضع ست مصالح في مديريات البيئة لكؿ مف 2حيث نصت المادة 
مصمحة المحافظة عمى التنكع البيكلكجي ك : الجزائر، كىراف، عنابة ك قسنطينة ك ىي

األنظمة البيئية، مصمحة البيئة الحضرية، مصمحة البيئة الصناعية، مصمحة التحسيس ك 
. اإلعالـ ك التربية البيئية، مصمحة التنظيـ ك التراخيص، مصمحة االدارة ك الكسائؿ

فيما حددت المادة الثالثة خمس مصالح عمى مستكل المديريات البيئية لكالية كؿ مف 
تيزم كزك، بجاية، جيجؿ، سكيكدة، الطارؼ، تممساف، الشمؼ، مستغانـ، عيف تيمكشنت، 

: تيبازة ك بكمرداس ك ىي
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تكمؼ بجرد ك تثميف .مصمحة المحافظة عمى التنوع البيولوجي و األنظمة البيئية 
مختمؼ االنظمة البيئية ك المكاقع الطبيعية التي يجب حمايتيا ك متابعة تنفيذ كسائؿ التدخؿ 

 .ك تسيير الساحؿ

تكمؼ بمتابعة ك تقييـ الدراسات ك مراقبة منشآت .مصمحة البيئة الحضرية والصناعية
المعالجة ك ازالة التمكث في المجاؿ الحضرم ك ترقية نشاطات استرجاع النفايات المنزلية ك 

ك تكمؼ بأخذ ك متابعة التدابير التي تيدؼ الى الكقاية مف . ما شابييا ك الجامدة ك تثمينيا
التمكث ك االضرار الصناعية ك تنفيذ االحكاـ التنظيمية المتعمقة بالمنشآت المصنفة ك مراقبة 

منشآت المعالجة ك ازالة التمكث في المجاؿ الصناعي ك ترقية نشاطات استرجاع النفايات 
 .الخاصة

تكمؼ بتنفيذ البرنامج المتعمؽ .مصمحة التحسيس و اإلعالم و التربية البيئية
 .بالتحسيس كاالتصاؿ ك االعالـ ك التربية البيئية

تكمؼ بدراسة ك متابعة شؤكف المنازعات التي يككف .مصمحة التنظيم و التراخيص
 .فييا القطاع طرفا فييا ك تنفيذ اجراءات الدراسة ك مكجز التأثير في البيئة

تكمؼ بتسيير المستخدميف ك الكسائؿ ك المحاسبة ك .مصمحة اإلدارة و الوسائل
 .الميزانية

 مػديػريػات الػبيػئػة لػكاليػات سػطيؼ كبػػػرج بػػكعػػريػػريػج كبػػاتػػنػػة  فنظمت5 أما المادة 
كبػػػسػػكػػرة ككرقػػمػػػة كالػػبػػمػػيػػدة كالػبػكيػػرة كالػكادم كسػيػدم بػػمػعػبػػاس كتػيػارت كالمػػسػيػمػة كتػبسػة 

الػدفػمى  كالجػمفػة كقػالمة كغػردايػة كبشػار كأدرار كاألغكاط كتػامػنغػسػت كأـ الػبػكاقي كعيف
يػػمػػيػػزم كتػػػنػػدكؼ كتػػيػػسػػمػػسػػيػػمت كخػنػشػمػػة كسػكؽ  كسػعػيػدة كالمدية كمػػعػػسػػػكػػر كالػػبػػيض كا 

أىػراس كمػػيػمػة كالػػنػعػامػة كغػػمػيػزاف في أربع مصالح 

مكتب : كاألنػػػظػػمػػة ك تتضمف مـــصـــمـــحــــة المحـــافـــظـــة عـــمى التنوع الـــبـــيـــولـــوجي
حماية الحيكاف كالنبات، مكتب المحافظة عمي األنظمة البيئية 
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 كالػػتي حػػػّددت مػػػػيػػػػامػػػػيػػػػا في الفقرتيف مــصــمــحــة الـبــيــئــة الحــضــريــة والــصــنــاعــيـة
مػكػتب تػػرقػيػة نػشػاطػات جػمع الػػنػفػايػات المػنػزلػيػة كما شابييا كالجامدة  :كتتضمف مياميا

كاسترجاعيا كمعالجتيا، مكػتب المنػشآت المصػنفػة كاألخطػار التػكنػكلكجػية كالنفايات الخاصة 
  .كتثمينيا

 كاإلعالـ كالػػتػػربػيػػة الػػبػػيػػئػػيػة مــصـــمــحـــة الــتـــنــظـــيم والــتـــراخــيص والـــتــحـــســيس
مكتب التحسيس  ، مكتب التراخيص ، مكتب التنظيـ كالمنازعات:كتػتػضػّمف ثالثػة مػكاتب
 .كاإلعالـ كالتربية البيئية

مكتب تسيير المستخدميف ك مكتب :  كتتضمف مكتبيفمصمحة اإلدارة و الوسائل
 .الميزانية كالكسائؿ

 :المفتشية الجيوية لمبيئة -2

 ، عمى أف 2003 ديسمبر 17 المؤرخ في 493 - 03ينص المرسـك التنفيذم رقـ 
كتكمؼ المفتشية الجيكية . مفتشيات جيكية (5)المفتشية العامة لمبيئة تشتمؿ عمى خمس 

لمبيئة في الكاليات التابعة الختصاصيا اإلقميمي بتنفيذ أعماؿ التفتيش كالمراقبة المخكلة 
 مياـ 59 - 96 مف المرسـك التنفيذم رقـ 4 ك3 ك2 حددت المكاد  .لممفتشية العامة لمبيئة
ـ دكريا تدابير المراقبة كالتفتيش كاألعماؿ التي تباشرىا ، 1المفتشية العامة لمبيئة التي تقكِّ

مصالح البيئة، كتقـك بالزيارات التفتيشية لكؿ منشأة يحتمؿ أف تشكؿ خطرا عمى البيئة أك 
كما تجرم تحقيقات يككف غرضيا تحديد األسباب كتقكيـ األضرار . عمى الصحة العمكمية

كتحديد المسؤكليات، كتسير عمى المراجعة الدكرية ألجيزة اإلنذار كالكقاية مف حكادث 
 .التمكث التي ُيحتمؿ أف تصيب البيئة كالصحة العمكمية

                                                           
، المتضمف إحداث مفتشية 1996 يناير 27 المكافؽ ؿ 1416 رمضاف 7 المؤرخ في 96/60المرسـك التنفيذم رقـ - 1

 7عدد. ر.، جلمبيئة في الكالية
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أما المفتشية الجيكية لمبيئة فتكمؼ بتنفيذ أعماؿ التفتيش ك المراقبة المخكلة لممفتشية 
 1.العامة لمبيئة، ك حدد اختصاصيا ك مقرىا كما ىك مبيف في الجدكؿ أدناه

 الكاليات المقر
كىراف، مستغانـ، عيف تيمكشنت، تممساف، سيدم بمعباس، معسكر،  كىراف

 .سعيدة، غيميزاف، تيارت
 .بشار، أدرار، تندكؼ، النعامة، البيض بشار

الجزائر، البميدة، تيبازة، بكمرداس، تيزم كزك، الشمؼ، عيف الدفمى،  الجزائر
 .المدية، تيسمسيمت، الجمفة، بجاية، البكيرة، المسيمة

 كرقمة، بسكرة، الكادم، إيميزم، األغكاط، غرداية، تامنغست كرقمة
عنابة، سكيكدة، الطارؼ، قالمة، سكؽ أىراس، تبسة، جيجؿ، قسنطينة،  عنابة

 ميمة، باتنة، أـ البكاقي، خنشمة، سطيؼ، برج بكعريريج

 
. مدى مالئمة النظام القانوني المحمي في مجال حماية البيئة: ثالثا

     بالنسبة لمجاؿ حماية البيئة فانو بعد تطرقنا الى دكر الييئات المحمية ك خاصة بعد 
اطالعنا عف النصكص القانكنية المتضمنة لممياـ المسندة الييا في ىذا الصدد يتبيف اف 

التدخؿ البيئي ليذه الييئات عرؼ محدكدية كبيرة في مكاجية كثير مف المشاكؿ البيئية ك ىذا 
بسبب النظاـ القانكني الذم يحدد دكر الجماعات المحمية في مجاؿ المحافظة عمى البيئة، 
مع العمـ اف المنظكمة القانكنية لمنظاـ البيئي لـ تتناكؿ بصفة متناسقة تحديد كيفية تدخؿ 

 . الييئات المحمية في مجاؿ البيئة ، ك بطئ إصدار النصكص جعميا مستحيمة التطبيؽ

ك عميو فاف تشتت ك عدـ تناسؽ القكاعد القانكنية البيئية المحمية يبيف لنا مدل مالئمة 
النظاـ القانكني المحمي في مجاؿ حماية البيئة ، ك كدا طبيعة القكاعد البيئية المحددة لكيفية 

  .1اتخاذ القرارات البيئية ك التي تختمؼ بيف قكاعد مكضكعية ك أخرل شكمية
                                                           

، المعدؿ ك 2003 ديسمبر 17 المكافؽ لػِ 1424 شكاؿ عاـ 23 المؤرخ في 03/763 مف المرسـك التنفيذم 4المادة -  1
 . المتضمف مياـ المفتشية العامة لمبيئة ك تنظيـ عمميا96/59المتمـ لممرسـك التنفيذم 
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: تشتت وتأخر القواعد القانونية البيئية المحمية - أ
اىتـ المشرع الجزائرم تدريجيا بالدكر البيئي لمييئات الالمركزية ك يتضح ذلؾ جميا 

في التطرؽ لبعض النصكص القانكنية التي تناكلت ك تطرقت لممياـ المسندة لمييئات 
 نجدىما لـ يتطرقا إلى مفيـك حماية 3 ك الكالية2المحمية، ك إلى أكؿ تشريع خاص بالبمدية

البيئة ك أىمؿ دكر الييئات الالمركزية في ىذا المجاؿ ، ك أف المشرع مف خالؿ ىذيف 
القانكنيف اىتـ فقط بالنظاـ القانكني المتعمؽ بالييكؿ البشرم ، ك ىذا راجع لحداثة االستقالؿ 

ك اىتماـ المشرع الجزائرم النيكض لمؤسسات الدكلة ك اقتصادىا متناسيا بذلؾ فكرة 
المحافظة عمى البيئة ك حمايتيا اذ أف فكرة حماية البيئة بدأت تتبمكر بصفة مستقمة لدل 

 .1972المشرع الجزائرم بعد ندكة األمـ المتحدة بستككيكلـ لسنة 
 1981  يتضح ذلؾ مف خالؿ التعديالت التي لحقت قانكني البميدة ك الكالية لسنة 
خصكصا ما تعمؽ ببعض  القطاعات إذ نستشؼ أف المشرع الجزائرم منح لمييئات 

التي  السياحة، المياه،  ،5 الغابات ،4 النقاكةالالمركزية اختصاصات قطاعية شممت كؿ مف
 .تعتبر جزء مف عناصر البيئة

حدد المشرع الجزائرم دكر الييئات الالمركزية في تسيير حماية البيئة ك ذلؾ في أكؿ قانكف 
متعمؽ بحماية البيئة مف خالؿ نصو عمى اف الجماعات المحمية تمثؿ المؤسسات الرئيسية 

 .لتطبيؽ تدابير حماية البيئة 

 

                                                                                                                                                                                     
 .24كناس يحيى، االليات القانكنية لحماية البيئة في الجزائر، المرجع السابؽ، ص-  1
 . يتضمف القانكف البمدم المرجع السابؽ24-67أمر رقـ  - 2
 .المرجع السابؽ.  ،يتضمف قانكف الكالية38-69أمر رقـ -  3

 المتعمؽ بصالحيات رئيس المجمس الشعبي البمدم فيما يخص 1981 أكتكبر 10 مؤرخ في 367-81المرسـك رقـ - 4
 .41ر العدد ..طرؽ النقاكة كالطمأنينة العمكمية ج

 يحدد صالحيات البمدية كالكالية كاختصاصيما في قطاع الغابات 1981 ديسمبر 26 مؤرخ في 387-81المرسـك رقـ - 5
 .52ر .كاستصالح األراضي ج



141 
 

 تـ إدراج مفيـك الالمركزية في 1990 لسنة2 ك الكالية1مباشرة ك بعد صدكر قانكني البمدية
 .تسيير حماية البيئة ك المحافظة عمييا

أدل تشتت النصكص القانكنية ك عدـ تناسقيا مع بعضيا البعض الى عرقمة بركز فعالية 
الجماعات المحمية ك قمؿ مف سمطتيا الضبطية ، األمر الذم جعؿ مف المشرع الجزائرم في 

سنو لمقانكف جديد يتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة تجنب منح الجماعات 
الالمركزية لتطبيؽ تدابير حماية البيئة ك ىذا راجع لالنتقاؿ مف النظاـ المحمي الالمركزم 
الى النظاـ الجيكم، يشرؼ ك بصفة ممتدة لجؿ األكساط الطبيعية ك ىذا راجع لككف أف 

 .3المحافظة عمى البيئة بجميع عناصرىا يعتبر مجاؿ حديث
: طبيعة القواعد القانونية المعتمدة في قانون حماية البيئة من أجل اتخاذ القرار- ب

 :القكاعد القانكنية نكعاف 

قكاعد شكمية تحدد شكؿ ك اجراءات اتخاذ القرار ك قكاعد مكضكعية تحدد مضمكف القرار 
 المتخذ اتجاه كضعية معينة

اف عممية التفرقة بيف ىذه القكاعد تيدؼ الى احداث مكازنة ك تحديد كجية القرارات المتخذة 
فيما اذا كنا أماـ نظاـ جامد اك مرف ، فاذا كانت القكاعد المكضكعية ىي الغالبة فاننا أماـ 

 نظاـ مرف ك اذا كنا أماـ قكاعد شكمية فاننا أماـ قانكف جامد 

 المتعمؽ بحماية البيئة قكاعد 10-03حيث أنو معظـ احكاـ ك تكجييات القانكف 
مكضكعية تخكؿ لمييئات المحمية سمطات تقديرية كاسعة لتحقيؽ الغاية المرادة، ك عميو ك 

حسب المكازنة بيف القكاعد المكضكعية ك الشكمية ننا بصدد نظاـ مرف ايف يعتبر ىذا االخير 
ايجابيا مف الناحية النظرية ، ك اذا جئنا الى تطبيؽ ىذا النظاـ عمى ارض الكاقع لمكاجية 

 :مشاكؿ البيئة نصطدـ بعدة عراقيؿ منيا 

                                                           
 . المتعمؽ بالبمدية، المرجع السابؽ08-90قانكف- 1
 . المتعمؽ بالكالية، المرجع السابؽ09-90قانكف- 2

 .27-26كناس يحيى اآلليات القانكنية لحماية البيئة في الجزائر، المرجع السابؽ، ص-  3



142 
 

. اىتماـ المنتخبيف بتمبية الحاجات المباشرة لمسكاف، متجاىميف الجانب البيئي- 
.  المحمييف كعامة الناسالمسئكليفغياب الكعي البيئي لدل - 
. نقص اإلطار البشرم المتخصص المبدع- 
. تذبذب المكاقؼ السياسية حكؿ مكضكع البيئة- 
. عدـ االنتياء مف مشاريع المفارغ العمكمية- 
. تأخر استكماؿ البناء التشريعي كالمؤسسي لحماية البيئة- 

ك الجدير بالذكر اف اتساع السمطة التقديرية لإلدارة مف سمبيات النظاـ المرف ك الذم مف 
 . 1شانو إضعاؼ رقابة القاضي اإلدارم ك حصر دكر ىذا األخير في الرقابة الشكمية

 كعمى عكس النظاـ المرف فاف بعض القكانيف التي ليا عالقة بحماية البيئة تتجو الى 
تقييد السمطة التقديرية لمصدر القرار ك كمثاؿ عمى ذلؾ قانكف الصحة المتطرؽ لمكافحة 

 ك الذم تضمف التزاـ عاـ يقع عمى عاتؽ رئيس المجمس 2األمراض المتنقمة عف طريؽ المياه
. الشعبي البمدم فيما يخص ىذا الصدد

 
 

 
 
 
 
 

 
                                                           

 .28-27كناس يحيى، اآلليات القانكنية لحماية البيئة في الجزائر، المرجع السابؽ،ص-  1
 .08عدد . ر. المتعمؽ بالصحة ج1985 فيفرم 16 المؤرخ في 05-85 عف قانكف 29المادة - 2
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المطمب الثاني 
 األدوات القانونية  لحماية البيئة

 
لما كانت غاية المشّرع حماية البيئة منح لسمطات الضبط اإلدارم عّدة صالحيات 

تمارسيا لممحافظة عمى البيئة، كليذه السمطات أف تستعيف ببعض األساليب كاألدكات لتحقيؽ 
ىذه الغاية كتنظيـ المجتمع تنظيما محكما، كىذه األساليب كاألدكات تتمثؿ في القرارات 

اإلدارية الممزمة بإرادتيا المنفردة قرارات تنظيمية كانت أـ قرارات فردية، كما تشمؿ أيضا 
  1.الجزاءات اإلدارية

لذا نركز في بحثنا عمى األدكات القانكنية التي تستعمميا سمطات الضبط اإلدارم في 
مجاؿ حماية البيئة، المتمثمة في القرارات الفردية لما ليا مف فعالية ككنيا صادرة مف سمطات 

 . إدارية مختصة اتجاه شخص معيف أك مجمكعة مف األشخاص معينيف بذكاتيـ

يسمح لنا ىذا المدخؿ في تحميؿ األدكات القانكنية التي انتيجيا المشرع الجزائرم، 
كالتي تنقسـ إلى أدكات كقائية تحكؿ دكف الكقكع في الضرر البيئي، كأدكات رادعة تتمثؿ في 

كاألدكات  (الفرع األكؿ)الجزاءات اإلدارية، كعميو سنتناكؿ األدكات الكقائية لحماية البيئة في 
 .الرادعة لحماية البيئة في الفرع الثاني

 

 

 

 
                                                           

1
عبد الرؤكؼ ىاشـ محمد بسيكني، نظرية الضبط اإلدارم في النظـ الرفيعة المعاصرة كالشريعة اإلسالمية، مرجع -  

. 119سابؽ، ص 
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 األدوات الوقائية لحماية البيئة: الفرع األول

المقصكد باألدكات الكقائية تمؾ األساليب التي تحكؿ دكف الكقكع في الكارثة البيئية، 
فيي تعتبر إجراءات سابقة محددة بنصكص قانكنية كاضحة تفرضيا سمطة الضبط اإلدارم 

مف شأنيا اجتناب كقكع الضرر البيئي، كبناءا عميو سنتناكؿ األدكات الكقائية في خمسة نقاط 
، نظاـ الخطر أك النيي، نظاـ اإللزاـ، دراسة التأثير عمى (اإلذف)نظاـ الرخصة : كىي
 . البيئة

 

 : (اإلذن المسبق)نظام الرخصة - أوال

تتطمب المنشآت التابعة ألصحابيا كالتي ليا تأثير مباشر عمى عناصر البيئة المحمية 
قانكنا ضركرة الحصكؿ عمى إذف سابؽ قبؿ البدء في ممارسة أم نشاط، كيككف ىذا اإلذف 

صادر مف سمطة مختصة، كما ىك الحاؿ بالنسبة لمحصكؿ عمى التراخيص الخاصة 
 .بممارسة أم نشاط لو صمة بمصادر التمكث البيئي

كالمقصكد بنظاـ الرخصة في مجاؿ حماية البيئة ىك إجراء ضبطي بمثابة إذف صادر 
مف جية اإلدارة المختصة ألجؿ ممارسة نشاط معيف ال يجكز ممارستو بغير إذف، كذلؾ 

    1.بيدؼ اجتناب تأثير مثؿ ىذا النشاط عمى البيئة

إذف اليدؼ مف نظاـ الرخصة يكمف في منح سمطة الضبط اإلدارم صالحية التدخؿ 
مسبقا في أنشطة األفراد كاتخاذ االحتياطات الكاجبة لكقاية المجتمع مف األخطار التي قد 

                                                           
، مرجع سابؽ، (دراسة تطبيقية في دكلة اإلمارات العربية المتحدة)نكاؼ كنعاف، دكر الضبط اإلدارم في حماية البيئة -  1

.  94ص 
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تنجـ عف ممارسة النشاط بشكؿ غير آمف، كبالتالي فإّف أثر الترخيص ىك اجتناب كؿ 
  1.العراقيؿ كالمكانع التي تأّثر سمبا عمى ممارسة أم نشاط يعتبر خطرا عمى البيئة

بمعنى أّف نظاـ الرخصة ىك عبارة عمى نكع مف الرضا تبديو السمطة اإلدارية 
المختصة اتجاه شخص ما أك مجمكعة مف األفراد لتسمح ليـ بممارسة أنشطة معينة، كلكف 

 .تحت الرقابة

كيمكننا القكؿ بأّف نظاـ الرخصة أصبح اليـك شامال كؿ قطاعات الحياة، فيك يجسد 
النظاـ كاالنضباط، كييدؼ إلى سالمة األركاح كما في حالة الترخيص بإقامة المشركعات 

صالح البيئة، الترخيص  الصناعية الخطرة مثؿ صناعة الكيماكيات كحماية الصحة العامة كا 
بإقامة المشاريع الغذائية كالترخيص بحفر اآلبار لمياه الشرب، أك إنشاء المطاعـ كالفنادؽ 

  2.كالحمامات

إّف سمطة الضبط اإلدارم في منحيا لرخصة ممارسة نشاط ما أك رفضيا ذلؾ ىي 
سمطة مقيدة كليست تقديرية، أم يجب عمى اإلدارة منح لكؿ مف تكافرت فيو الشركط 

المطمكبة، كأف تمتـز باعتبارات المصمحة العامة كبمبدأ المساكاة، فال يككف المنح كالمنع 
  3.كسيمة لممجاممة أك أداة لالنتقاـ

 المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة عمى 10/03كقد نّص القانكف رقـ 
 .كجكبية الرخصة قبؿ مزاكلة بعض األنشطة

                                                           
ة نكيرم، ممتقى دكلي حكؿ النظاـ القانكني لحماية البيئة في ظؿ القانكف الدكلي كالتشريع معبد العزيز نكيرم كساـ-  1

، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، مخبر الدراسات 2013 ديسمبر 10 ك 09 قالمة، يكمي 1945 مام 08الجزائرم، جامعة 
. 03ص،( LEJE)القانكنية البيئية 

، ص 2000الجياللي عبد السالـ ارحكمة، حماية البيئة بالقانكف دراسة مقارنة لمقانكف البيئي، الدار الجماىيرية، ليبيا، -  2
293  .

.  105ايـ بمقاسـ، الحماية القانكنية لمسكينة العامة، مرجع سابؽ، ص د-  3
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تخضع المنشآت المصنفة حسب أىميتيا كحسب األخطار أك المضار التي تنجر عف  -
استغالليا لترخيص مف الكزير المكمؼ بالبيئة كالكزير المعني عندما تككف ىذه الرخصة 
  1.منصكصا عمييا في التشريع المعمكؿ بو، كمف الكالي أك رئيس المجمس الشعبي البمدم

يخضع قبض عينات مف الحيكانات المصنفة كأنكاع الحيكانات ميددة باالنقراض ألىداؼ  -
تخص البحث العممي أك التكاثر إلعادة اإلعمار إلى ترخيص مف الكزير المكمؼ بالفالحة 

2.بعد أخذ رأم المجنة الكطنية لحماية أنكاع الحيكانات الميددة باالنقراض
  

 

 : نظام الحظر أو المنع- ثانيا
، كلكف يمجأ المشرع مف خالؿ سنو 3األصؿ في ممارسة النشاط الفردم ىك الحرية

لقكانيف مف أجؿ حماية البيئة أف يمجأ إلى حظر بعض التصرفات التي تككف في نظره تمثؿ 
 4.خطرا كضررا عمى البيئة كعناصرىا

 : كعمى ذلؾ فإّف الحظر قد يككف مطمقا، كقد يككف نسبيا
يعد الحظر المطمؽ أك الشامؿ إلغاء أك مصادرة لحرية : الحظر المطمق أو الشامل -

ممارسة نشاط معيف مف أنشطة األفراد أك الجماعات الخاصة، كيمنع اإلتياف بأفعاؿ معينة، 
لما ليا مف خطكرة عمى البيئة، الحظر المطمؽ بمعنى المنع البات ال استثناء فيو كال ترخيص 

  6:، كمف أمثمة ذلؾ5بشأنو

                                                           
.   المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مرجع سابؽ10/03 مف القانكف 19المادة -  1
، المحدد لكيفيات قبض عينات مف 2008 ديسمبر 24 المؤرخ في 08/414 مف المرسـك التنفيذم رقـ 02المادة -  2

.  2009 سنة 01عدد . ر.الحيكانات المصنفة كأنكاع حيكانات ميددة باالنقراض، ج
.  90نكاؼ كنعاف، دكر الضبط اإلدارم في حماية البيئة، مرجع سابؽ، ص -  3
.  292عارؼ صالح مخمؼ، اإلدارة البيئية، مرجع سابؽ، ص -  4
.  65منصكر مجاجي، الضبط اإلدارم كحماية البيئة، مرجع سابؽ، ص -  5
.   المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مرجع سابؽ03/10 مف القانكف 66، 51المادتاف -  6
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يمنع كؿ صب أك طرح لممياه المستعممة أك رمي لمنفايات أيا كانت طبيعتيا في المياه  -
المخصصة إلعادة تزكيد طبقات المياه الجكفية كفي اآلبار كالحفر كسراديب جذب 

 . المياه
يمنع كؿ إشيار عمى العقارات المصنفة ضمف اآلثار التاريخية أك اآلثار الطبيعية  -

 .كالمكاقع المصنفة أك المساحات المحمية أك عمى األشجار
 الحظر النسبي ىك عكس الحظر المطمؽ ككنو مشركعا محددا :الحظر النسبي أو الجزئي -

، أم أّف الحظر النسبي يتجسد في منع القياـ بأعماؿ 1مف حيث الزماف كالمكاف كالغرض
معينة بمف أف تمحؽ آثارا ضارة بالبيئة أك في أحد عناصرىا، إاّل بعد الحصكؿ عمى إذف أك 

، كعميو فإّنو ىناؾ عالقة قائمة بيف الترخيص أك اإلذف 2إجازة مف قبؿ السمطات الضبطية
كبيف الحظر الجزئي، فالحظر النسبي يجعؿ النشاط ممنكعا مبدئيا يزكؿ بالحصكؿ عمى 

 . الترخيص ماداـ أّف ذلؾ النشاط استكفى جممة مف الشركط تكفؿ حماية الزمة لمبيئة
 : وعمى سبيل المثال نذكر بعض أمثمة الحظر النسبي أو الجزئي

أّنو ال يرّخص بأم بناء أك ىدـ مف شأنو أف يمس بالتراث الطبيعي كالتاريخي كالثقافي أك 
يشكؿ خطرا، إاّل بعد استشارة كمكافقة المصالح المختصة في ىذا المجاؿ كفقا لمقكانيف 

 3.كالتنظيمات السارية المفعكؿ

 : نظام اإللزام أو األمر- ثالثا

تمجأ السمطات اإلدارية في حمايتيا لمبيئة إلزاـ األفراد بالقياـ بأعماؿ تعّد إيجابية في 
نظرىا، ألّف مثؿ ىذه األفعاؿ مف شأنيا أف تؤّدم إلى حماية ككقاية البيئة مف األضرار التي 

قد تصيبيا كأف تقـك اإلدارة بإلزاـ كؿ مف تسبب بفعمو إحداث ضرر بالبيئة بإزالة آثار 

                                                           
.  90نكاؼ كنعاف، دكر الضبط اإلدارم في حماية البيئة، مرجع سابؽ، ص -  1
.  296عارؼ صالح مخمؼ، اإلدارة البيئية، مرجع سابؽ، ص -  2
.  المتعمؽ بالتييئة كالتعمير، مرجع سابؽ90/29 مف قانكف 69المادة -  3
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، كالمشّرع الجزائرم نّص عمى نظاـ اإللزاـ في العديد مف 1التمكث كعمى نفقتو الخاصة
 . النصكص القانكنية التي ليا عالقة بحماية البيئة

يجب أف يحافظ التكسع العمراني بالساحؿ عمى المساحات، كأف يبرز قيمة المكاقع 
كالمناظر المميزة لمتراث الكطني الطبيعي كالثقافي كالتاريخي لمساحؿ كالبيئات الالزمة 

   2.لمتكازنات البيكلكجية، كيجب أف يتـ ىذا طبقا ألحكاـ شغؿ األراضي

بما أّف الصحة العامة تعتبر عنصر مف عناصر النظاـ العاـ استكجب عمى سمطات 
الضبط اإلدارم حمايتيا، كألـز كؿ متدخؿ في عممية كضع المكاد الغذائية لالستيالؾ احتراـ 

 3.إلزامية سالمة ىذه المكاد كالسير عمى أف ال تضّر بصحة المستيمؾ

مف خالؿ ما سبؽ ذكره يعّد نظاـ اإللزاـ إحدل األدكات الفعالة المخكلة لسمطات الضبط 
 . اإلدارم، الغاية منيا الحماية القانكنية لمبيئة

. دراسة التأثير عمى البيئة: رابعا
إف المشرع الجزائرم اخذ بنظاـ دراسة التأثير عمى البيئة بمقتضى قانكف حماية البيئة 

، كعمى الرغـ مف أىمية ىذا األسمكب كضركرتو  مف خالؿ انتقاء إقامة مشركعات 83/10
. ممكثة كالحد مف آلثارىا فإف  تجسيده ضمف المنظكمة القانكنية عرؼ نكعا مف التأخر

 02، عرفت المادة 19904صدر أكؿ مرسـك متعمؽ بدراسة التأثير عمى البيئة سنة 
مف ىذا المرسـك أسمكب دراسة التأثير بأنو إجراء سابؽ، تخضع إليو جميع أشغاؿ كأعماؿ 

التييئة أك المنشآت الكبرل التي يمكف بسبب أىميتيا كأبعادىا كآلثارىا أف تمحؽ ضررا مباشرا 
أك غير مباشر بالبيئة، كال سيما الصحة العمكمية، كالفالحة كالمساحات الطبيعية كالحيكاف 

. كالنباتات كالمحافظة عمى األماكف كاآلثار كحسف الجكار

                                                           
.  471عيد محمد مناحي المنكخ العازمي، الحماية اإلدارية لمبيئة، مرجع سابؽ، ص -  1
.  ، مرجع نفسو90/29 مف قانكف 45المادة -  2
 .15عدد . ر. المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش، ج2009 فبراير 25 المؤرخ في 03-09 مف القانكف 04المادة -  3

 . 10.ر عدد.ج. المتعمؽ بدراسة التأثير في البيئة1990 فيفرم 27 مؤرخ 78-90 مف المرسـك التنفيذم رقـ 02المادة - 4
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أسمكب دراسة التأثير ىك كسيمة أساسية لمنيكض بحماية البيئة، ييدؼ إلى معرفة 
كتقدير االنعكاسات المباشرة كغير المباشرة لممشاريع عمى التكازف البيئي، ككذا عمى إطار 

 .1كنكعية معيشة السكاف
بأنيا تحميؿ أثار استغالؿ كؿ " بدكره دراسة التأثير عمى البيئة 2كما عرؼ قانكف المناجـ

مكقع منجمي عمى مككنات البيئة فييا المكارد المائية، جكدة اليكاء كالجك، سطح األرض 
كباطنيا، طبيعة النبات كالحيكاف ككذا عمى التجمعات البشرية القريبة مف المكقع المنجمي 

بسبب الضكضاء كالغبار كالركائح كاالىتزازات كتأثيرىا عمى الصحة العمكمية لمسكاف 
كتشمؿ دراسة التأثير في البيئة عمى مخطط تسيير البيئة الذم يتـ تحضيره كفؽ " المجاكريف

. إجراءات تحددىا القكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا عند بداية أشغاؿ االستكشاؼ أك االستغالؿ
ك برجكعنا إلى الفقو نجده يعرؼ دراسة التأثير بأنيا الدراسة التي يجب أف تقاـ قبؿ القياـ 
.   3ببعض مشاريع األشغاؿ أك التييئة العامة أك الخاصة، بقصد تقييـ آثار األخيرة عمى البيئة

عمى أنيا دراسة تقييميو لممشاريع كالمنشآت الخطرة "كبذلؾ يككف تعريؼ دراسة التأثير 
كالتي ليا تأثير مباشر أك غير مباشر عمى البيئة البحرية أك البرية، بما تسببو مف آثار 

".  صحية أك فيزيكلكجية بيدؼ الحد منيا أك التكفؿ بيا أك تقميميا 
 نكتشؼ باف لدراسة مدل التأثير عمى البيئة خاصيتيف 03/10بالرجكع إلى القانكف 

  .4األكلى تتمثؿ في الطابع اإلعالمي ليذه األداة أما الثانية  فيي تتمثؿ في الطابع ألتشاكرم
: 5أما أىداؼ ىذا األسمكب الفعاؿ فتكمف فيما يمي

 .تحديد مدل مالئمة إدخاؿ المشركع قي بيئتو -

                                                           
1 - YOUCEF BENACEUR, la législation environnementale en Algérie, revue algérienne des 

sciences juridiques, économiques , politiques, volume xxx, n03,1995,p486.   
 35.عدد .ر.ج.المتعمؽ بقانكف المناجـ . 2001 يكليك 3المؤرخ في 01/10 مف قانكف 24المادة -  2
3 -Philippe Malingrey. introduction au droit de l’environnement 5 édition , Lavoisier,  2011.p 

44. 
منصكر مجاجي ، دراسة مدل التأثير عمى البيئة كأداة لحمايتيا مف األخطار التكسع العمراني ، مجمة البحكث ك  -  4

 .09، ص 2009، 03الدراسات العممية ، جامعة الدكتكر يحيى فارس، المدية، الجزائر، العدد 
 الذم يحدد مجاؿ تطبيؽ كمحتكل ككيفيات المصادقة عمى الدراسة كمكجز 07/145 مف المرسـك التنفيذم 02المادة - 5

  .34 ج ر عدد 2007 مام 19التأثير عمى البيئة مؤرخ في 



150 
 

 .تحديد كتقييـ اآلثار المباشرة أك غير المباشرة لممشركع محؿ االنجاز  -
 التحقؽ مف التكفؿ بالتعميمات المتعمقة بحماية البيئة في إطار المشركع  -
 .الميني

 07/145 المتعمؽ بحماية البيئة ك المرسـك التنفيذم 03/10  حدد كؿ مف القانكف 
المحدد لمجاؿ تطبيؽ كمحتكل ككيفيات المصادقة عمى دراسة كمكجز التأثير عمى البيئة 

. مجاؿ تطبيؽ ىذه الكسيمة أك التقنية 
 

: المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير- أ
كرس المشرع الجزائرم معياريف يسمح بمكجبيما تحديد المشاريع التي تخضع لدراسة 

فحسب نص المادة . 1كمعيار اآلثار" الحجـ " عمى البيئة كىما كؿ مف معيار  مدل التأثير
 فانو تخضع لدراسة التأثير عمى البيئة جميع مشاريع التنمية 03/10مف القانكف  (15)

كاليياكؿ كالمنشآت الثابتة كالمصانع  كاألعماؿ الفنية األخرل، ككؿ أعماؿ كبرامج البناء، 
كالتييئة التي تؤثر بصفة مباشرة فكرا أك الحقا عمى البيئة، ال سيما عمى األنكاع كالمكارد 
. كاألكساط كالفضاءات الطبيعة كالتكازنات االيككلكجية ككذلؾ عمى إطار كنكعية المعيشة 

 المذككر أعاله كفي ممحقو األكؿ المتضمف 07/145حدد المرسـك التنفيذم رقـ 
. 2 مشركع 29قائمة المشاريع ك يجب إخضاعيا لدراسة التأثير ك عددىا 

أرفؽ ذات المرسـك المحدد لمجاؿ :المشاريع  التي تخضع لموجز التأثير عمى البيئة - ب
تطبيؽ كمحتكل ككيفيات المصادقة عمى دراسة  كمكجز التأثير عمى البيئة، بممحؽ ثاف 
 14يتضمف قائمة بالمشاريع التي يجب إخضاعيا لمكجز التأثير عمى البيئة كالتي تقدر ب

. 3نكع مف المشاريع

                                                           
بف ناصر يكسؼ، رخصة البناء كحماية البيئة، مجمة العمراف، مخبر القانكف كالعمراف ك المحيط، كمية الحقكؽ، جامعة -  1

  .60، ص 2000مختار، عناية، عدد خاص، 
 الذم يحدد مجاؿ تطبيؽ كمحتكل ككيفيات المصادقة عمى دراسة كمكجز التأثير عمى 07/145المرسـك التنفيذم رقـ - 2

 95ص . البيئة ، المرجع السابؽ 
 .96 المرجع  نفسو ص 07/145المرسـك التنفيذم رقـ-  3
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:  فيك يشمؿ عمى العناصر التالية1أما فيما يخص محتكل  دراسة التأثير
تقديـ صاحب المشركع لقبو كمقر شركتو كعند االقتضاء شركتو كخبرتو المتمثمة في  -

 .مجاؿ المشركع المزمع القياـ بيا في المجاالت األخرل
 .تقديـ مكتب الدراسة -
تحميؿ البدائؿ المحتممة لمختمؼ خيارات المشركع كىذا بشرح تأسيس الخيارات  -

 .المعتمدة عمى مستكل االقتصادم ك التكنكلكجي كالبيئي
 .تحديد منطقة الدراسة -
الكصؼ الدقيؽ لمحالة األصمية لممكقع كبيئتو المذيف قد يتأثراف بالنشاط المزمع  -

القياـ بو كصؼ لمتأثير عمى البيئة كعمى صحة اإلنساف بفعؿ النشاط المزمع القياـ 
 .بو كالحمكؿ البديمة المقترحة

الكصؼ الدقيؽ لمختمؼ مراحؿ المشركع السيما مرحمة البناء كاالستغالؿ كما بعد  -
عادة المكاقع إلى ما كانت عمييا  .االستغالؿ تفكيؾ كا 

تقييـ آثار النشاط المزمع القياـ بو عمى الكسط البيئي، ككذا تأثيراتو عمى الظركؼ  -
 .االجتماعية كاالقتصادية

يقيـ التأثير المتكقع ك الغير المباشر عمى المدل القصير كالمتكسط كالطكيؿ عمى  -
 .البيئة

 .اآلثار المتراكمة التي يمكف أف تتكلد خالؿ مختمؼ مراحؿ المشركع -
كصؼ التدابير المجمع اتخاذىا مف طرؼ صاحب المشركع لمقضاء عمى األضرار  -

 .المترتبة عمى انجاز مختمؼ مراحؿ المشركع
مخطط تسيير البيئة الذم يعتبر برنامج متابعة تدابير التحقيقات أك التعكيضات  -

 .المنفذة مف قبؿ صاحب المشركع
 .اآلثار المالية الممنكحة لتنفيذ التدابير المكصى بيا -
كؿ عمؿ أخر آك معمكمة أك كثيقة دراسة قدمتيا مكاتب الدراسة لتدعيـ أك تأسيس  -

 .محتكل دراسة مكجز التأثيرات المعينة

                                                           
 .، المرجع السابؽ 10-03 مف القانكف 16المادة -  1
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مكاتب دراسات، : كما حدد المشرع الجية التي تقـك بإعداد دراسة التأثير كحصرىا في
مكاتب استشارات معتمدة مف الكزارة المكمفة بالبيئة، كالتي تنجزىا عمى نفقة صاحب 

. 1المشركع
 

. األدوات الرادعة لحماية البيئة: الفرع الثاني
تتمثؿ السياسة الرادعة لحماية البيئة في تقرير الجزاء المناسب إزاء كؿ فعؿ مف شأنو 

اإلضرار بالبيئة سكاء أكاف ناتجا عف نشاط األشخاص الطبيعييف أـ معنييف، إف تقنيات 
الرادعة  ذات أىمية بالغة في نطاؽ جرائـ المساس بالبيئة لكنيا تنطكم عمى طبيعة كقائية 

 .2تساعد بشكؿ فعاؿ في الحد مف اإلضرار بالبيئة
إلى جانب التقنيات الكقائية منح المشرع سمطات الضبط اإلدارم كزكدىا بتقنيات 

. رادعة تدخؿ في إطار الرقابة البعدية عمى األفراد كالمؤسسات
الكاقع أف التقنيات الرادعة التي تيدؼ إلى حماية البيئة تتعدد بحسب التشريعات 
المنظمة لمبيئة كظركؼ كؿ دكلة إال انو يمكف القكؿ أف ىناؾ بعض الكسائؿ الردعية 

، إال أف ىذه الكسائؿ تختمؼ باختالؼ 3الرئيسية التي تنص عمييا غالبية التشريعات البيئية
: سنتناكؿ ىذه التقنيات كفقا لمنقاط التالية. درجة المخالفة التي يرتكبيا األفراد كالمؤسسات

.  نظام اإلعذار: أوال
يعتبر اإلعذار أبسط الجزاءات التي يمكف أف تكقع عمى الفرد أك المؤسسة كأخفيا، إذ 

ضراره بالبيئة، كغالبا ما تتمثؿ عاقبة  يعد اإلعذار تنبييا كبيانا لمدل خطكرة المشركع كا 
االستمرار في المخالفة رغـ اإلنذار في مجتمع جزاءات أخرل إدارية تككف أشد كالغمؽ مثال، 

. 4أك مدنية كاإلزالة كالتعكيض

                                                           
 . المرجع السابؽ07/145 مف المرسـك التنفيذم رقـ 04المادة - 1
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يعتبر أسمكب اإلعذار باألسمكب التصحيحي، فيك ليس بمثابة الجزاء الحقيقي إنما 
ىك تنبيو عف سمطة الضبط اإلدارم لتدارؾ الكضع كضبطو كفقا لمقانكف كقبؿ اتخاذ أم 
إجراءات ردعية مف طرؼ ىذه األخيرة تككف أكثر شدة في حؽ المتسبب في ذلؾ كمف 

الجدير بالذكر أف نظاـ اإلعذار يعتبر مف اخؼ القيكد  الكقائية التي يمكف فرضيا عمى 
. 1ممارسة النشاط الفردم تكفيقا بيف الحرية كالسمطة

:  كمف أمثمة تطبيؽ المشرع الجزائرم ألسمكب اإلعذار في مجاؿ حماية البيئة
 أنو عندما تنجـ عف استغالؿ منشاة غير 03/10 مف قانكف 25حسب نص المادة 

كاردة في قائمة المنشاة المصنفة، أخطار أك أضرار تمس بالصحة العمكمية كالنظافة كاألمف 
، ك بناء عمى تقرير عف مصالح البيئة، يعذر الكالي المستغؿ ...كالفالحة كاألنظمة البيئية

. كيحدد لو أجال التخاذ التدابير الضركرية إلزالة األضرار المثبتة
في حالة كقكع عطب أك حادث في المياه :  مف نفس القانكف56كحسب نص المادة

الخاضعة لمقضاء الجزائرم لكؿ سفينة أك طائرة أك آلية أك قاعدة عائمة تنقؿ أك تحمؿ مكاد 
ضارة أك خطيرة أك محركقات، مف شانيا أف تشكؿ خطرا كبيرا ال يمكف دفعو، كمف طبيعة 

باتخاذ ... إلحاؽ بالساحؿ كالمنافع المرتبطة بو، يعذر صاحب السفينة أك الطائرة أك اآللية
نالحظ مف ىذه النصكص أف اإلعذار  يأتي . كؿ التدابير الالزمة  لكضع حد ليذه األخطار

متبكعا بتحميؿ الشخص المخاطب بو المسؤكلية في حالة تقصيره عف اتخاذ ما ىك مطمكب 
منو مف تدابير، أك إذا ظؿ ىذا اإلعذار دكف جدكل، أك لـ يسفر عف النتائج المنتظرة في 
اآلجاؿ المحددة، أك في حالة االستعجاؿ، تأمر السمطة المختصة بتفيذ التدابير الالزمة  

. كذلؾ عمى نفقة المستغؿ أك المالؾ
كنخمص إلى أف أسمكب اإلعذار مف تقنيات الضبط اإلدارم الذم تمجأ إلى السمطة العامة 

. كمرحمة أكلى مف مراحؿ  الردع 
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. نظام السحب أو إلغاء الترخيص: ثانيا
يعد إلغاء الترخيص أشد أنكاع الجزاءات اإلدارية قساكة، كأكثرىا إضرارا بالمشركعات 

. المتسببة في إحداث  التمكث
إف سحب الترخيص أسمكب تتمتع بو سمطات الضبط اإلدارم إذا ثبت لدييا مخالفة 

المرخص لو ضكابط كالشركط الخاصة بمزاكلة النشاط أك الحرفة أك العمؿ المرخص لو 
. 1مسبقا

إف سحب الترخيص جزاء نيائي تمجأ اإلدارة في حالة المخالفات البيئية الجسيمة، آك 
. 2عقب اتخاذ جزاءات أيسر لـ تجد في إصالح سمكؾ المخالؼ

كيجد أسمكب سحب الترخيص أك إلغاءه تطبيقات عديدة في القكانيف المتعمقة بحماية 
: البيئة نذكر منيا

ففي مجاؿ حماية المكارد المائية نص المشرع الجزائرم عمى انو في حالة عدـ اتخاذ 
التدابير التي تجعؿ التصريؼ مطابقا لمضمكف الرخصة بعد إنذار الكالي المختص صاحب 

. 3الشأف في ذلؾ ، فإنو يتعرض إلى سحب الترخيص
 

. وقف النشاط: ثالثا
 تسببت فيو العمؿ المخالؼ الذم ايقاؼكقؼ العمؿ بالمنشاة أك كقؼ النشاط، يقصد بو 

سريع التطبيؽ يمس مباشرة الييئة لقكانيف كالمكائح، كىك جزاء ت اخالؼكتعد بذلؾ قد شأة ـاؿ
 .حد مف التمكث كاألضرار بالبيئةالمتسببة في حدكث الضرر كيعتبر بمثابة جزاء ايجابي م

تضطر سمطات الضبط اإلدارم مف اجؿ تأميف حماية شاممة لمبيئة كالحفاظ عمييا مف جميع 
األضرار التي تيددىا إلى إصدار قرار إدارم بغمؽ المؤسسة أك المنشأة أك كقؼ العمؿ بيا، 
بسبب مخالفتيا لمقتضيات حماية البيئة الكاردة بالنصكص القانكنية السارية المفعكؿ، كىك 

                                                           
 . 259الحماية اإلجرائية لمبيئة عف المراقبة إلى المحاكمة، المرجع السابؽ، ص :رائؼ محمد لبيب- 1
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جزاء عيني يتمثؿ في منع المنشأة أك المؤسسة مف مزاكلة نشاطيا في المكاف الذم ارتكبت 
. فيو أك بسبب مخالفة متعمقة بيذا النشاط

كقد حرص المشرع في كثير مف الحاالت عمى منح السمطة اإلدارية إمكانية تكقيع ىذا الجزاء 
اإلدارم، نظرا لما لو مف فعالية بحيث أنو يضع حد لمنشاط الضار بالبيئة كعمى صحة 

. كسالمة اإلنساف كالحيكاف أك النبات
 مف 25إف تطبيقات ىذا األسمكب الردعي كثيرة نذكر منيا ما نص عميو المشرع في المادة 

 الذم خكؿ لمكالي صالحية تكقيؼ سير المنشأة غير الكاردة في قائمة 03/10القانكف رقـ 
. المنشآت المصنفة إذا تسببت في اإلضرار بالبيئة كلـ تستجب لإلعذار المكجو لممستغؿ ليا 
كما خكؿ المشرع الجزائرم في مادة أخرل عمى تمكيف الكالي بإصدار قرار بغمؽ مؤسسة 

مصنفة لعدـ استجابة مستغميا لإلعذار المكجو لو كتسكية كضعية المؤسسة المصنفة، بإيداع 
. 1التصريح أك طمب الرخصة أك مراجعة بيئة أك دراسة خطر

إف المتمعف في قكانيف المالية يالحظ آلية جديدة في يد اإلدارة، رسميا المشرع في قانكف 
 كىك الرسـ عمى التمكيث كغرامة مالية خاصة لمكاجية آثار 1992 لسنة 91/25المالية 

. 2التمكث الصناعي الغرض منو كقائي ردعي
 

. الرسم عمى التموث: رابعا
الرسـ عمى التمكث تقنية حديثة في يد سمطات الضبط اإلدارم في حالة تجاكز 

المستغؿ أك المنشأة لمتقنيات الكفيمة لحماية البيئة، ىذه التقنية ليا طابع مالي تساىـ مف 
جية في اإليرادات العامة، كعادة ما تككف عمى شكؿ رسـك مالية عمى المكاد الممكثة، تيدؼ 

ىذه التقنية الرادعة إلى إزالة كمعاقبة كؿ مف تسبب في التمكث الصناعي، كمف أجؿ ذلؾ 
كضعت عدة تدابير الزمة مف أجؿ معالجة األخطار كاألضرار أك عمى األقؿ التقميص مف 

                                                           
 الذم يضبط التنظيـ المطبؽ عمى المؤسسات المصنفة، المرجع 06/198 مف المرسـك التنفيذم 48/02المادة  - 1

 . السابؽ
 يمس شاكش بشير، حماية البيئة عف طريؽ الجابية كالرسـك البيئة،مجمة العمـك القانكنية كاإلدارية، كمية الحقكؽ، جامعة- 2 
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أثارىا كذلؾ عف طريؽ اقتناء األجيزة لتصفية الغبار كالغازات كىذا ما حدث مع العديد مف 
الكحدات الصناعية، كتعد ىذه التقنية طريقة لحد مف األنشطة الممكثة تجدر اإلشارة إف مبدأ 

كيعتبر كمبدأ مكمؿ لمتصكر الكقائي الف تقنيات الضبط . 1الممكث الدافع لو تصكر اقتصادم
اإلدارم لكحدىا غير كافية مف اجؿ مكاجية األزمة البيئية المتشعبة، كعمما أف المكارد البيئية 

. تتدخؿ في السمع االقتصادية كىذا ما أدل إلى التعامؿ مع ىذا المبدأ
، ككاف يقضي حسب مااكتشفتو 1972ظير مبدأ الممكث الدافع ألكؿ مرة سنة 

منظمة التعاكف االقتصادية األكركبية ،تحميؿ الممكثيف كمفة حماية البيئة ،دكف تمقي إعانات 
 .     2ليذا الغرض

تـ تكريس ىذا المبدأ بصفة فعمية ضمف المبدأ السادس عشر مف إعالف ريك دم 
اجب الدكؿ السعي إلى تعميـ مفيـك كمفة كمف "، الذم نص عمى انو 3 1992جانيرك لسنة 

حماية البيئة، كمف اجؿ ذلؾ المجكء إلى كسائؿ اقتصادية بمكجب المبدأ الذم يقضي بتحميؿ 
الممكث كمفة التمكث الناجـ عف نشاطو، دكف أف يؤثر ىذا األمر عمى التجارة الدكلية كعمى 

"   تشجيع االستثمارات
 كفي ىذا اإلطار ينص القانكف الجزائرم لحماية البيئة عمى تحميؿ كؿ شخص 

يتسبب نشاطو أك يمكف أف يتسبب في إلحاؽ الضرر بالبيئة نفقات كؿ تدابير الكقائية مف 
عادة األماكف كبيئتيا إلى حالتيا األصمية  4التمكث، كالتقميص منو، كا 

       كمف ىنا يشمؿ مبدأ الممكث الدافع حسب ما أقره المشرع الجزائرم كما نصت عميو 
التشريعات البيئية في مختمؼ الدكؿ فرض رسـك كضرائب إضافية عمى القائميف بنشاط 
ممكث، كتحميؿ الممكثيف تكاليؼ التدابير الكقائية مف جية، كيقتضي تطبيؽ المبدأ إلزاـ 

. 5الممكث بالتعكيض أك إزالة الضرر
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 مكارد مالية تحصيؿ في الدكر المالي كاالقتصادم الذم يمعبو مبدأ الدافع الممكث      رغـ 
اال اف محتكاه غامض في تحديد مف ىك المتسبب لمباشرة األعماؿ الكقائية لحماية البيئة، 

الممكث ىك الدافع، لكنو في حقيقة األمر ما فمف استقراء ظاىر النص فاف ، الفعمي لمتمكث
 األكؿ، ألنو يدرج تمؾ الرسـك البيئية ضمف السمعة أك الخدمة النيائية التي المتسببىك إال 

يقدميا كبذلؾ يصبح الدافع الحقيقي ىك المستيمؾ، الف أم نشاط صناعي ممكث ىك مكجو 
. 1مف خالؿ ىذا الطرح فإف الرسـ البيئي يفقد ألية قكة رادعة. لصالحو

كما نستنتج أف ىذا المبدأ ال يتماشى مع السياسة البيئية في الجزائر، لسبب كاحد كىك 
أصحاب األمكاؿ الطائمة كالمشاريع الضخمة ال ييميـ اقتطاع رسـك جبائية مف رؤكس 

أمكاليـ بحيث أف المشركع مستمر في اإلنتاج كالرسـك تقتطع بصفة مستمرة، كالخاسر الكحيد 
.   في ىذه المعادلة أال كىي البيئة  بالدرجة األكلى

:  اىميا نذكر1992الرسـك البيئية التي شرعت الجزائر في كضعيا ابتداء مف سنة 
 :الرسم عمى النشاطات المموثة أو الخطيرة عمى البيئة -

تدرج المشرع الجزائرم في تحديد المعدؿ السنكم لمرسـ عمى األنشطة الممكثة أك 
، بعدىا  30.000 دج الى 750، إذ كاف بيف 2الخطيرة تبعا لتصنيؼ المنشآت المصنفة 

، حيث 20003 أسعار الرسـ بمكجب قانكف المالية لسنةباستدراؾقاـ المشرع الجزائرم 
ضاعؼ الرسـك المفركضة عمى النشاطات الممكثة كذلؾ تبعا لطبيعة النشاط كدرجة التمكث 

دج 9000 عنو، إذ حدد قيمة الرسـ المطبؽ عمى المنشآت الخاضعة لمتصريح مبمغ الناجـ
دج  سنكيا بالنسبة ليذا الصنؼ المنشآت التي تشغؿ أكثر 2000سنكيا، كيخفض إلى حدكد 

. مف شخصيف

                                                           
 .91كناس يحي، اآلليات القانكنية لحماية البيئة في الجزائر، المرجع السابؽ، ص - 1

 المتضمف التنظيـ المطبؽ عمى المنشآت المصنعة 1998 نكفمبر 3 المؤرخ في 339-98 مف المرسـك 5 ك4المادة -  2
 . 82كاألنشطة الممحقة بيا،ج ر، عدد 

 .92عدد.ر.ج.2000 المتضمف لقانكف المالية لسنة 1999 ديسمبر 23 مؤرخ في 11-99قانكف -  3
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كحدد أساس الرسـ بالنسبة لممنشآت المصنفة التي تخضع احد أنشطتيا عمى األقؿ 
دج سنكيا بالنسبة  لممنشآت التي ال 18.000دج إلى حدكد 90.000المختص إقميميا ب

 .  1تشغؿ أكثر مف شخصيف
 منو إحداث رسـ لمتشجيع عمى 204 طبقا لممادة 2002       تضمف قانكف المالية لسنة 

النفايات المخزكنة كالمرتبطة بأنشطة العالج في المتشفيات كالعيادات الطبية بسعر مرجعي 
دج لمطف، كيتـ ضبط الكزف المعني كفقا لقدرات العالج كأنماطو في كؿ مؤسسة 2400قدره 

معنية أك عف طريؽ قياس مباشر، تمنح ثالث سنكات لممستشفيات كالعيادات الطبية لمتزكد 
. 2بتجييزات  الترميد المالئمة أك حيازتيا 
نظاما تحفيزيا لتشجيع تطبيؽ التكنكلكجيا   02/02كما اقر قانكف حماية الساحؿ 

دراج التكاليؼ اإليككلكجية في إطار السياسة  النظيفة كغير الممكثة، ككسائؿ أخرل تتكافؽ كا 
الكطنية لمتسيير المندمج كالتنمية المستدامة لمساحؿ كالمناطؽ الساحمية، يتخذ التحفيز 

، إلى 3المتعمؽ بحماية الساحؿ صكرة تخفيض مبمغ الضريبة المطبقة عمى أرباح الشركات
، كانت 6، الرسـ عمى الكقكد5، الرسـ عمى التطيير4جانب الرسـ المتعمؽ بالنفايات الحضرية

. ىذه ابرز الرسـك البيئية التي فرضيا المشرع الجزائرم 
لمكافحة – الرسـ البيئي – نشير في األخير أنو ال يمكف أف يككف لألداة الضريبة 

التمكث أثرا إال إذا كانت قيمة الرسـ المقررة تساكم تكاليؼ مكافحة التمكث، فما دامت الرسـك 
المفركضة ضعيفة سيجد الممكث دائما فائدة في دفعيا كاالستمرار في تمكيث البيئة، لكف 

بالرغـ مف كؿ ىذا نقكؿ أف حداثة ىذا اإلجراء ضمف التشريع الجزائرم لحماية البيئة، ككذا 
رغبة المشرع المحتممة في اجتناب كضع عبء المالي إضافي ثقيؿ عمى القطاع الصناعي 

                                                           
 . المرجع السابؽ11-99 مف القانكف 54المادة  -  1
 79عدد .ر.ج .2002 المتضمف قانكف المالية لسنة 2001 ديسمبر 22 المؤرخ  21-01قانكف - 2
 .المتعمؽ بحماية الساحؿ كتثمينو ،المرجع السابؽ02/02 مف قانكف 36المادة -  3
 مف قانكف الضرائب المباشرة كالرسـك 2 مكرر263 المرجع السابؽ، المعدلة لممادة 21-01 مف القانكف 11المادة -  4

 .المماثمة
 .  سابقة الذكر2 مكرر 263 المرجع نفسو، المعدلة لممادة 11-99 مف القانكف 15المادة -  5
 . المرجع نفسو21-01 مف القانكف 38المادة -  6
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العمكمي كالخاص لعميما السبباف المذاف أديا بالمشرع الجزائرم إلى تقرير رسـك ضعيفة في 
 .1ىذا المجاؿ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .24طيار،ط، قانكف المنشآت المصنفة ، المرجع السابؽ، ص-  1
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المبحث الثاني 

حدود الضبط اإلداري في حماية البيئة 

 

يعد الضبط اإلدارم لحماية البيئة مف التمكث أحد الكظائؼ الضركرية التي تقـك بيا 
السمطات اإلدارية، ك استخداـ اإلدارة لسمطة الضبط اإلدارم يعد أقكل مظاىر السمطة العامة 

ك أكثرىا تقييدا لمحريات كالحقكؽ، لسمطة الضبط اإلدارم إصدار القرارات الفردية الالزمة 
لممحافظة عمى النظاـ العاـ بمفيكمو الكاسع سكاء أكانت ىذه القرارات أكامر، نكاه، أك 

. تراخيص مكجية لإلفراد

ك أيا كاف األمر فاف كظيفة الضبط اإلدارم رغـ أىميتيا في المحافظة عمى أمف 
الجماعة كنظاميا، إال أنيا ليست طميقة مف كؿ قيد ك إال كاف في ذلؾ إىدار لمحريات 
العامة، كالقصد مف ىذه القيكد معرفة نقطة التكازف بيف عمؿ اإلدارة في المحافظة عمى 

النظاـ العاـ البيئي كبيف الحقكؽ ك الحريات األساسية لألفراد، أم معرفة مدل تدخؿ سمطات 
. الضبط اإلدارم في حريات اإلفراد

لذلؾ فقد ركعي أف تككف ممارسة ىيئات الضبط اإلدارم لسمطاتيا كصالحياتيا في 
الظركؼ العادية كاالستثنائية كفؽ حدكد كضكابط قانكنية كقضائية كعمى ذلؾ نبيف فيما يمي 

، ثـ (المطمب األكؿ)حدكد الضبط اإلدارم في حماية البيئة مف التمكث في الظركؼ العادية 
نتطرؽ إلى حدكد الضبط اإلدارم في حماية البيئة مف التمكث في الظركؼ االستثنائية 

. (المطمب الثاني)
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المطمب األول 

حدود الضبط اإلداري في حماية البيئة من التموث في الظروف العادية 

في اغمب األحياف ال ينص التشريع المتعمؽ بصيانة النظاـ العاـ البيئي عمى نطاؽ 
كحدكد كسمطة اإلدارة في ممارسة نشاطيا، حيث يتفؽ الفقو اإلدارم أف ىناؾ مبادئ قانكنية 
عامة يجب االلتزاـ أك التقيد بيا عند تقرير أية كسيمة مف كسائؿ صيانة النظاـ العاـ البيئي 
الستخداميا مف قبؿ سمطة الضبط اإلدارم المختصة بيذا النشاط ، ك يمكننا إجماؿ قيكد 

الفرع )كحدكد الضبط اإلدارم حكؿ عدـ مخالفة قاعدة عميا، أم االلتزاـ بمبدأ المشركعية 
، كمالئمة (الفرع الثاني)، ك تحقيؽ اليدؼ أم االلتزاـ بقاعدة تخصيص األىداؼ  (األكؿ 

. (الفرع الثالث)األسمكب ألسباب التدخؿ 
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تقييد سمطة الضبط اإلداري بمبدأ المشروعية : الفرع األول

يقصد بمبدأ المشركعية سيادة حكـ القانكف في الدكلة، ك تتحقؽ سيادة حكـ القانكف 
بخضكع سمطات الضبط اإلدارم في كؿ ما يصدر عنيا مف تصرفات كما تتخذه مف أعماؿ 

كقرارات في جميع مظاىر النشاط الذم تقـك بو، كأف تصدر مف مختص كفقا لإلجراءات 
كاإلشكاؿ المقررة كأف ترد عمى محؿ جائز قانكنا، ك لسبب يبرره كأف تيدؼ اإلدارة تحقيؽ 

اليدؼ الذم مف أجمو منحت االختصاص، إذ يترتب عمى ذلؾ بطالف أم تصرؼ أك إجراء 
تتخذه سمطة اإلدارة يخالؼ القانكف أك يخرج عمى قكاعده الممزمة، كتككف ىذه التصرفات ك 

 . 1اإلجراءات المخالفة لمقانكف معرضة لإللغاء

ك ال شؾ في أف تجسيد مبدأ المشركعية عمى ىذه الكيفية يمثؿ أىـ الضمانات الجدية 
كالفعالة لألفراد في مكاجية السمطة العامة، ألنيـ يككنكف بمقتضاه في مأمف مف تعسؼ 

  2.السمطة العامة عمى حقكقيـ كحرياتيـ 

ك يقصد بتقييد سمطة الضبط اإلدارم في مجاؿ حماية البيئة مف التمكث بمبدأ 
المشركعية ، خضكع السمطة اإلدارية لمقانكف في كافة األعماؿ ك التصرفات كالقرارات 

كاإلجراءات التي تتخذىا في سبيؿ المحافظة عمى البيئة كحمايتيا مف التمكث كمخالفة لذلؾ 
تككف مجمؿ تمؾ التصرفات باطمة قابمة لإللغاء كيترتب عمييا التعكيض، كبذلؾ فاف مبدأ 
المشركعية في مجاؿ حماية البيئة مف التمكث يعني كذاؾ احتراـ سمطات الضبط اإلدارم 
لمتدرج المكضكعي ك الشكمي لمقاعد كالقرارات القانكنية، حيث يحتؿ الدستكر قمة اليـر 

كالتدرج القانكني، ثـ يميو الييئة التشريعية، كمف بعدىا الييئة التنفيذية كالتي تتدرج في داخميا 
كذلؾ في شكؿ ىـر مف رئيس الدكلة إلى المكظفيف التنفيذييف مركرا بالكزراء ك المدراء 

. كرؤساء األقساـ كالدكائر
                                                           

  .165. عدناف الزنكة ، سمطة الضبط اإلدارم في المحافظة عمى جماؿ المدف ك ركائيا ، المرجع السابؽ ، ص -  1
محسف العبكدم، مبدأ المشركعية ك حقكؽ اإلنساف ، دراسة تحميمية في الفقو ك القضاء المصرم كالفرنسي، دار . د -   2

 .13، ص1995النيضة العربية،
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إذف كفقا لمبدأ المشركعية فاف سمطة اإلدارة في النطاؽ اإلدارم ليست طميقة في 
نما ىي مقيدة باحتراـ قكاعد القانكف، لذا يعتبر تحقيؽ حؽ  حمايتيا لمبيئة مف التمكث كا 

اإلنساف في العيش داخؿ بيئة سميمة كخالية مف التمكث مخالفا لمبدأ المشركعية طالما أف 
. 1ىذا الحؽ تـ التأكيد عميو ضمف اغمب التشريعات

في الجزائر نجد أف الدستكر الحالي نص صراحة عمى ضركرة حماية البيئة، ك يمكننا 
تحديد القانكف كاجبات الكصكؿ إلى تكريس الحماية البيئية في الدستكر الجزائرم مف خالؿ 

  .2األشخاص الطبيعييف كالمعنكييف لحماية البيئة

استنادا لمدستكر الجزائرم نقؼ عمى إلزامية احتراـ حؽ اإلنساف في العيش في بيئة 
نظيفة خالية مف التمكث، كبالتالي فاف سمب أك تقييد ىذا الحؽ يعد مخالفا لمبدأ المشركعية ك 

كؿ التصرفات  كاإلجراءات ك القرارات التي تتخذىا السمطات العامة بالمخالفة لمبدأ 
المشركعية تعد باطمة ك يستكجب إلغاؤىا كيترتب عمييا التعكيض ك عميو فانو يجب عمى 
سمطات الضبط اإلدارم أف تتقيد في المجاؿ البيئي بالشركط ك الضكابط التي تمثؿ حدكدا 

. لمبدأ المشركعية 

. التقيد بمبدأ تدرج القواعد القانونية: أوال 

 تبعا لمبدأ تدرج القكاعد القانكنية تتدرج القكاعد تدرجا شكميا أم بحسب السمطة 
. المصدرة ليا، كما أنيا تتدرج تدرجا مكضكعيا أم بالنظر إلى مضمكف القاعدة ك فحكاىا

فتأتي األعماؿ المشّرعة المجردة كالقرارات التنظيمية في مرتبة أعمى مف األعماؿ الذاتية أك 
. 3الشخصية كقرارات الضبط الفردية

                                                           

 .270. سو نكو ر  داكد محمد ، الضبط اإلدارم لحماية البيئة ، المرجع السابؽ ، ص  -  1
 . المرجع السابؽ16/01 مف القانكف 68المادة  -  2
 .22. ، ص1982سامي جماؿ الديف ، المكائح اإلدارية ك ضمانة الرقابة ، منشاة المعارؼ اإلسكندرية ، . د -  3



164 
 

مف ىذا المنطمؽ تنفذ أحكاـ القانكف مف القمة إلى القاعدة ك تكرس ضمانات القانكف 
تبدك أىمية التدرج في تقييد سمطات الضبط اإلدارم باألعماؿ . في العدالة ك المساكاة

المشرعة شكال كمكضكعا ك بيذا نحدد تدرج مضمكف المشركعية ك حدكدىا بالنسبة لكؿ 
. 1سمطة عامة، حيث يبيف لكؿ منيا القكاعد ك الحدكد التي يجب أف تمتـز بيا 

. مبدأ سيادة الدستور و الرقابة عمى دستورية القوانين: ثانيا 

يحتؿ الدستكر قمة تدرج النظاـ القانكني في الدكلة، بفضؿ الدستكر تنشئ السمطات 
العامة في الدكلة ك يحدد لكؿ منيا اختصاصات ك يصنع القيكد ك ينظـ اإلجراءات التي 
تمارس بيا تمؾ االختصاصات، فإذا خالفت تمؾ السمطات الدستكر أك خرجت عف حدكد 

االختصاصات التي رسميا ليا أك تحممت مف القيكد التي كضعيا، تككف قد جاكزت سمطاتيا 
ك مف ثـ تبطؿ اإلجراءات التي اتخذتيا في مكاجية سمطات الضبط اإلدارم في المجاؿ 

البيئي، بما تفرضو تمؾ الرقابة مف التزاـ جميع سمطات الدكلة كمنيا سمطات الضبط اإلدارم 
ىذا ما جاء في نص . بأحكاـ الدستكر ككفالة التنفيذ الدقيؽ ك السميـ لنصكص التشريعات

المؤسسات الدستكرية كأجيزة الّرقابة مكمفة :  الجزائرم1996 مف دستكر 162المادة 
بالتحقيؽ في تطابؽ العمؿ التشريعي ك التنفيذم مع الدستكر كفي ظركؼ استخداـ الكسائؿ 

يؤسس مجمس دستكرم يكمؼ : "163كذلؾ في نص المادة . المادية ك األمكاؿ العمكمية
".   بالسير عمى احتراـ الدستكر

. االلتزام بقاعدة تخصيص األىداف: الفرع الثاني 

إذا كاف اليدؼ عنصرا أساسيا بالضبط اإلدارم باعتباره قكاـ تعريفي ، فإف مفيـك 
التعسؼ في استعماؿ السمطة ىك الذم يسمح لمقاضي بإلغاء أم إجراء لمضبط يستيدؼ 

. غاية أخرل غير ىدؼ الضبط 
                                                           

. عادؿ السعيد أبك الخير ، الضبط اإلدارم ك حدكده ، مطابع الييئة المصرية العامة لمكتاب ، القاىرة ، ص . د -   1
95. 
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إف اليدؼ الكحيد لسمطات الضبط اإلدارم ىك المحافظة عمى النظاـ العاـ بمفيكمو  
الكاسع طبقا لقاعدة تخصيص األىداؼ ، حيث أف كؿ إجراء تقـك بو السمطات ك ال 

يستيدؼ تحقيؽ النظاـ العاـ يعتبر غير مشركع حتى كلك حقؽ ىذا اإلجراء مصمحة عامة 
كتقـك ىذه الييئات بعدة إجراءات تتمكف بكاسطتيا المحافظة عمى النظاـ بجميع . لمدكلة 

أغراضو القديمة ك الحديثة ك يجب عمى سمطات الضبط اإلدارم أف تختار اقؿ ىذه 
اإلجراءات مساسا بالحرية ك يستمـز أف تككف الكسائؿ المستخدمة في المجاؿ البيئي ضركرية 

بمعنى ال يمجأ إلى استخداـ كسائؿ الضبط اإلدارم إال إذا كانت ىناؾ . 1ك فعالة كمعقكلة
ضركرة لدفع المخاطر التي تيدد كياف النظاـ العاـ البيئي ، لذلؾ إف عدـ كجكد مثؿ ىذه 

الضركرة كغياب النص القانكني يككف اإلجراء الضبطي باطال أما أف تككف الكسيمة 
المستخدمة في صيانة النظاـ العاـ فعالة فيذا يعني أف ىذه الكسيمة إف لـ تكف مف شانيا 
تحقيؽ اليدؼ فإنيا تككف غير الزمة ك غير مشركعة ، ذلؾ أف تحقيؽ أغراض معينة ىك 

، إذ يتعيف عمى سمطات الضبط اإلدارم االلتزاـ 2الغاية النيائية مف كؿ تنظيـ قانكني 
بالمبادئ العامة لمقانكف عند ممارستيا لمقتضيات الضبط اإلدارم ، فعف طريقيا يتـ كضع 
الحدكد التي يجب أف يتكقؼ عندىا تدخؿ سمطات الضبط في حقكؽ األفراد ك حرياتيـ ، 
خاصة كاف كثيرا مف ىذه المبادئ يتعمؽ بالحريات العامة ك الحقكؽ المضمكنة كالحؽ في 

 .3الحياة داخؿ بيئة نظيفة كسميمة التي ترد عمييا إجراءات الضبط
ضركرة ككف إجراءات الضبط اإلدارم معممة بأسباب تخص النظاـ العاـ، مثاؿ -    

ذلؾ رفض سمطات الضبط اإلدارم منح ترخيص إقامة حديقة عامة كسط مدينة مزدحمة 
بالسكاف عمى الرغـ مف تكافر الشركط لرغبة اإلدارة في حيازة األرض ك شرائيا بثمف بخس 

كتحكيميا إلى مباف، تصرؼ سمطة الضبط ىنا يعد تحقيقا لمصالح خاصة ك إىماال لممصالح 

                                                           

 .102عمار عكابدم ، القانكف اإلدارم ،المرجع السابؽ، ص  -  1
 .180. عبد الرؤكؼ ىاشـ محمد بسيكني، نظرية الضبط اإلدارم ، المرجع السابؽ ، ص  -  2
 .315. عادؿ السعيد أبك الخير ، المرجع السابؽ ، ص  -  3
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العامة، الف الحديقة العامة تضفي المنظر الجميؿ لممدينة ك تؤدم إلى تمطيؼ جكىا 
 .كتحسيف بيئتيا ك تشعر المرتاديف إلييا بالراحة النفسية 

ضركرة تكفير حرية اختيار الكسيمة لإلفراد إذا لـ يكف ىناؾ استعجاؿ أك ضركرة فإذا - 
كاف النظاـ العاـ ال يتطمب استعماؿ كسيمة محددة عند ممارسة األفراد لنشاط معيف 

فإف عمى اإلدارة أف تكتفي بتحديد االضطراب الذم يتعيف عمى كؿ فرد أف يتحاشاه ، 
ك عمى ىذا يترؾ لألفراد حرية اختيار الكسائؿ التي يستطيعكف بكاسطتيا تحقيؽ اليدؼ 

الذم حددتو سمطات الضبط اإلدارم ، كمثاؿ ذلؾ تستطيع اإلدارة أف تفرض عمى 
األفراد استخداـ عدادات المياه لممحافظة عمى الثركة المائية ك ترشيد استيالكيا ك لكنيا 

 .ال تستطيع أف تفرض عمييـ استخداـ نكع معيف أك ماركة محددة مف العدادات 
أف تتصؼ إجراءات الضبط بالعمكمية ك تحقؽ المساكاة بيف األفراد ، فاألفراد - 

متساككف في الحقكؽ ك الحريات ال تفرقو ك ال تمييز بينيـ ألم سبب مف األسباب ك 
يتعيف في اإلجراء الضبطي أف يككف متصفا بالعمكمية في مكاجية األفراد ك يشكؿ 

ذلؾ قيدا عمى سمطات الضبط اإلدارم عند ممارستيا نشاطيا الضبطي عمى اختالؼ 
كأف كؿ خركج عف مبدأ المساكاة أماـ القانكف يعرض اإلدارة لممسؤكلية لما . أنكاعو 

 1. مف الدستكر الجزائرم 29جاء في نص المادة 

 

. مالئمة األسموب ألسباب التدخل: الفرع الثالث 

يجب أف نككف الكسيمة المستخدمة في صيانة النظاـ معقكلة بمعنى أف يككف ىناؾ 
تناسب بيف الكسيمة الضبطية المحافظة مع طبيعة المخاطر التي تيدد النظاـ العاـ ، أم 
يجب أف يككف ىدؼ السمطة العامة المحافظة عمى النظاـ العاـ البيئي لذاتو، ك إنما يجب 
االستثنائية فيجب أف تقدر ىذه الضركرة بقدرىا كاف ال تتجاكز إلى حد إلغاء الحريات التي 
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يعترؼ بيا المشرع لممكطنيف ، كبناءا عمى ذلؾ يجب أف تتناسب ىذه الكسائؿ مع طبيعة 
الخطر المراد تفاديو ، فإذا كاف الخطر أك االضطراب قميؿ األىمية فال يجكز لإلدارة أف 

تضحي بكامؿ الحرية أك تقييدىا في المجاؿ األكبر ليا  ، لذا يتعيف أف يككف التضييؽ عمى 
، كفي ىذا المجاؿ ال يجكز مثال 1الحرية متناسبا مع طبيعة الخطر الذم ييدد النظاـ العاـ

لرجاؿ األمف أف يستخدمكا إطالؽ النار لتفريؽ تظاىرة في الكقت الذم كاف استخداـ الغاز 
. 2المسيؿ لمدمكع أك خراطيـ المياه كافيا لتحقيؽ ىذا الغرض 
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 المطمب الثاني
 حدود الضبط اإلداري في حماية البيئة من التموث في الظروف االستثنائية

يحكـ عالقات  االفراد بالدكلة مبدأ ىاـ يعرؼ بمبدأ المشركعية ، ييدؼ الى احداث        
التكازف بيف حقكؽ االفراد ك حرياتيـ ك بيف الدكلة مف سمطات ك ىيئات ، ك اف غرض ىذا 
المبدأ أف سمطات الدكلة مقيدة نكع ما في ممارسة تصرفاتيا ك ذلؾ بالقانكف أم كمما التزمت 
الدكلة بماليا مف سمطة حدكد القانكف كانت أعماليا ك تصرفاتيا صحيحة ك ممزمة لألفراد ، 
غير أنو قد تطرأ ظركؼ غير مألكفة تجيز لإلدارة الخركج أك التنحي مؤقتا عف مقتضى ىذا 

ك ذلؾ باتخاذىا تدابير  سريعة مفادىا حماية النظاـ العاـ في .المبدأ لمكاجية تمؾ الظركؼ 
الدكلة ك المحافظة بقدر اإلمكاف عمى بيئة سميمة ك نظيفة ، ك يمكف إعطاء ممخص ليذه 

النظرية أف بعض القرارات اإلدارية غير مشركعة في الظركؼ العادية يمكف اعتبارىا 
مشركعة في الظركؼ االستثنائية بشرط ثبكت الزاميتيا مف أجؿ المحافظة عمى النظاـ العاـ 

فالظركؼ االستثنائية يترتب عمييا اف تتخمص اإلدارة . ك كذا دكاـ سير مؤسسات الدكلة
بصفة مؤقتة مف قيكد المشركعية ك تتمتع بسمطات أكسع لمكاجية الظرؼ االستثنائي سكاء 

كاف ذلؾ الظرؼ بمثابة حرب اك كارثة طبيعية أك انتشار كباء ك بناءا عميو سنتناكؿ تعريؼ 
، تطبيقات الظركؼ االستثنائية في حالة الحرب (الفرع األكؿ )الظركؼ االستثنائية في 

ثـ تطبيقات االستثنائية في أثناء الككارث الطبيعية ك األخطاء الكبرل في  (الفرع الثاني)
 .(الفرع الثالث)
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 .تعريف نظرية الظروف االستثنائية: الفرع األول
 :لنظرية الظركؼ االستثنائية تعريفات عدة، سنتناكؿ بعضيا 

يقصد بالظركؼ االستثنائية مجمكعة الحاالت الكاقعية الفجائية كغير المتكقعة، التي تؤدم 
الى تعطيؿ القكاعد القانكنية التي تطبقيا اإلدارة في الظركؼ العادية، لتطبؽ قكاعد مشركعية 

. 1خاصة باألزمات كيترؾ لمقاضي بياف كتحديد مقتضيات ىذه المشركعية الخاصة
اعتبر بعض رجاؿ القانكف أف الحياة ال تسير في أم بمد مف البمداف المعاصرة عمى كتيرة 
كاحدة قكاميا السالـ كاألمف كاليدكء، بؿ تفاجئنا بيف الحيف كاألخر أزمات عنيفة سببيا 

الحركب أك الثكرات ، أك االضطرابات الداخمية تجتاز خالليا أكقات عصيبة تتعرض فييا 
 الحد الذم تقصر معو التشريعات العادية عف مكاجية ىذا إلىسالمتيا كأمنيا ألشد األخطار 

الظرؼ االستثنائي بإجراءات استثنائية تمكنيا مف السيطرة عمى زماـ األمف في البالد 
. كتساعدىا عمى المحافظة عمى كيانيا كسالمتيا

 مدل بعيد إلىتقـك ىذه اإلجراءات كالتدابير االستثنائية عمى أسس مف شانيا أف تعطؿ 
الحريات العامة كالضمانات التشريعية كالقضائية المقررة دستكريا كالمكضكعة لألكقات العادية 

كاىـ ما تتسـ بو ىذه التدابير اتساميا بطابعي السرعة كالشدة في اتخاذ اإلجراءات كتنفيذ 
. 2األحكاـ

يقصد بالظركؼ االستثنائية كؿ مف أحداث الحرب، الفتف، البالبؿ، الثكرات، االنقالبات 
المدبرة، ككؿ الحاالت الخطيرة التي مف شانيا المساس بالنظاـ العاـ البيئي كتيديده كقد 
تككف ىذه الظركؼ دكلية كاف تقع حرب عالمية أك حرب إقميمية، كقد ينتشر كباء في 

المنطقة التي تحيط بالدكلة أك تدخؿ إحدل الدكؿ األجنبية في السيادة الداخمية دكلة ما كتثير 
كقد تككف داخمية كحدكث أزمة اقتصادية أك سياسية أك ثكرة أك تدبير أك انقالب . فييا الفتف

                                                           
. 309سو نكو ر داكد محمد، المرجع السابؽ، ص-  1

. 191ص  عدناف الزنكة، المرجع السابؽ،  - 
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أك انتشار كباء أك فتنة الى غيرىا مف حاالت المساس الخطير بالنظاـ العاـ البيئي ىذه 
الصكر االستثنائية ىي محتممة الكقكع كال تتمتع بصفة الدكاـ، كلكنيا تمثؿ خطرا عمى حياة 

الدكؿ مف حيث كجكدىا كاستقالليا كسيادتيا كاستقرارىا، كما انو ال يشترط في أم ظرؼ مف 
الظركؼ االستثنائية المبينة سابقا أف يككف قد عـّ جميع أنحاء الدكلة بؿ يكفي أف يصيب 

جزءا منيا بحيث يترتب عميو خطرا مف شانو تيديد حياة الدكلة كنظاميا العاـ البيئي كالتالي 
. 1ال تستطيع ىذه األخيرة مجابيتو بكاسطة قكاعد المشركعية العادية

كيقصد كذلؾ بالظركؼ االستثنائية مجمكعة الحاالت الكاقعية التي تنطكم عمى اثر مزدكج 
متمثؿ أكليا في كقؼ سمطات القكاعد القانكنية العادية بمكاجية اإلدارة، كيتمثؿ ثانييا في بدء 

 .2خضكع تمؾ القرارات لمشركعية استثنائية خاصة يحدد القضاء اإلدارم فحكاىا كمضمكنيا
كننتيي مف كؿ ما سبؽ الى أف جؿ التعريفات كالمحاكالت الفقيية لتحديد معنى حالة 

الظركؼ االستثنائية تصب كميا في المعنى العاـ ليذه الحالة ، مف حيث أنيا حالة فجائية 
أك كاقعية تكجد فييا الدكلة ميددة بمخاطر داخمية أك خارجية جسيمة كحالة تخؿ بأمف الدكلة 

أك سالمة حدكدىا أك حرمة ترابيا أك مؤسساتيا الدستكرية  كطبيعة نظاميا السياسي 
كاالقتصادم كاالجتماعي، األمر الذم يستكجب مف السمطات العامة كاإلدارية المختصة أف 
عادة  تتخذ كافة اإلجراءات االستثنائية المختمفة كالاّلزمة لدرء ىذه المخاطر كالقضاء عمييا كا 
األمكر الى أكضاعيا العادية في اقرب كقت ممكف، كيقتضي ذلؾ التخمي عمى اإلجراءات 
كاألكضاع المقررة في الظركؼ العادية التي يحكميا المشركعية كتنتيي اإلجراءات بانتياء 

. تمؾ الظركؼ
 

                                                           
، دار الحامد لمنشر كالتكزيع، عماف، 1أظيف خالد عبد الرحماف، ضمانات حقكؽ اإلنساف في ظؿ قانكف الطكارئ، ط-  1
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ىناؾ عدة مقاييس لقياس نظرية الظركؼ االستثنائية حتى يمكف تحديدىا، إذ انو ليس ىناؾ 
بالطبع مقياس محدد لمقكؿ باف ظركفا معينة تعتبر استثنائية أـ ال، كلكف الشيء األكيد ىك 

: 1انطالقا مف الشركط التالية
. يجب أن تكون لظروف الزمان والمكان صفة استثنائية حقيقية وظاىرة: أوال

مف أجؿ تجسيد الظرؼ االستثنائي الذم يسمح لسمطات الدكلة تجاكز مبدأ المشركعية يجب 
أف يككف ذلؾ الظرؼ حقيقيا غير محتمؿ الكقكع ك مف شانو احداث خطر يمحؽ النظاـ العاـ 
البيئي ك ييدد سالمتو ك يجب أف يككف الظرؼ االستثنائي مؤكد الكقكع بمعنى أنو كقع فعال 
كأف الظرؼ المحتمؿ الكقكع ال يمكف اعتباره ظرفا استثنائيا ال يمكف تطبيؽ نظرية الظركؼ 
االستثنائية عميو لذلؾ فاف الظركؼ االستثنائية تككف غير متكقعة الحدكث ك طارئة كما قد 

 .2تككف أحداثا خطيرة متكقعة
 

. استحالة مواجية الظرف االستثنائي بالطرق القانونية العادية: ثانيا
الدكلة في تبريرىا لإلجراءات المتخذة في مكاجية لظركؼ االستثنائية أف تككف ىذه الظركؼ 

قد عرقمت فعال ىيئات الدكلة مف التصرؼ بالقكاعد المعمكؿ بيا بمعنى أف إتباع القكاعد 
 3المعمكؿ بيا في الظركؼ االستثنائية أصبح مستحيال فعال بحمكؿ تمؾ الظركؼ االستثنائية

 
.  يجب أن تكون  تدابير المتخذة متناسبة كميا مع حجم اليدف المطموب تحقيقو: ثالثا

ال يجكز لإلدارة أف تخالؼ القانكف إال إذا كاف مف شاف تصرفيا الشاذ حماية األمف 
العاـ مف التيديد ك ضماف استمرارية المرافؽ العامة ، كحماية الصحة كالمحافظة عمى 

السكينة العامة، كاف يككف خركجيا عف قكاعد المشركعية العادية في الحدكد التي تسمح ليا 
                                                           

. 46محمد حسف دخيؿ، المرجع السابؽ، ص-  1
نقاش حمزة، الظركؼ االستثنائية كالرقابة القضائية، مذكرة ماجستير في القانكف العاـ، جامعة منتكرم قسنطينة، - 2
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ال 1بمعالجة الظرؼ  كحماية المصالح الميددة بما فييا محيط الذم يعيش فيو اإلنساف كا 
كانت قراراتيا معيبة كقابمة لإللغاء كالتعكيض، كيعني ذلؾ أف الضركرة تقدر بقدرىا فال 

يسمح بانتياؾ حقكؽ كحريات األفراد بما فييا الحؽ في الحياة داخؿ بيئة سميمة التي تحمييا 
قكاعد المشركعية العادية، إال بالقدر الذم تقتضيو مكاجية الظرؼ الشاذ آك الطارئ فيجب 

. عمى اإلدارة أف تختار مف الكسائؿ اقميا ضررا باألفراد كبمحيطيـ
. تطبيقات نظرية الظروف االستثنائية في حالة الحرب:الفرع الثاني

تتمتع سمطات الضبط اإلدارم بشكؿ كبير في حالة الحرب التي تعدل بمثابة الظرؼ 
االستثنائي األقكل ك األشد أيف تخرج سمطات الضبط اإلدارم عف قكاعد مبدأ المشركعية ك 

ذلؾ عمى أف الحرب ىي عبارة عف قتاؿ مسمح بيف الدكؿ بيدؼ فرض كجيات نظر سياسية 
كفقا لالعتبارات تفرضيا حاالت تككف بيف قكات حككمية أم أنيا صراع ينشأ يف دكلتيف أك 
أكثر ذات سيادة ك نفكذ ك ىنا يكمف الفرؽ بيف الحرب بيف الدكؿ ك الحرب األىمية أك ما 

 . 2يسمى االضطرابات الداخمية

الى غاية 105ك لقد نظمت الحاالت االستثنائية كخصكصا حالة الحرب بمكجب المكاد 
 : منو عمى ما يمي109 الجزائرم الحالي حيث تنص المادة 3مف دستكر110المادة 

إذا كقع عدكاف فعمي عمى البالد، أك يكشؾ أف يقع حسبما نصت عميو الترتيبات المالئمة "
لميثاؽ األمـ المتحدة، يعمف رئيس الجميكرية الحرب، بعد اجتماع مجمس الكزراء، كاالستماع 

 رئيس المجمس الشعبي الكطنيكاألمة  إلى المجمس األعمى لألمف كاستشارة رئيس مجمس
. كرئيس المجمس الدستكرم

.  كيجتمع البرلماف كجكبا

                                                           
1
 .75عدناف عمرك، القضاء اإلدارم، المرجع السابؽ، ص -  
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."  كيكجو رئيس الجميكرية خطابا لألمة يعمميا بذلؾ

مف خالؿ ىذا النص نستشؼ اف الحب ىي عبارة عف اعتداءات تمس كياف الدكلة في جميع 
مجاالتيا بما فييا النظاـ العاـ البيئي ، لذا نميز بيف نكعيف مف أكجو االعتداء عمى األمف 

 : البيئي كنظامو أثناء حالة الحرب كىما

ىك االعتداء عمى البيئة الذم يأتي ضمف المجرم العادم لمجريات  : االعتداء غير المباشر
الحرب مف دمار في القكات العسكرية ك البيئة المحيطة بيا، فال تككف البيئة ىنا ىي محؿ 

نما تأتي في معرض العمميات العسكرية . اليجـك المباشر كا 

ىك االعتداء الذم تقـك بو القكات المتحاربة بيدؼ اإلضرار بالبيئة  : أّما االعتداء المباشر
دـ الجسكر أك إشعاؿ النار في آبار النفط أك تمكيث مياه الشرب أك بث قإضرار مباشرا ؾ

. 1األمراض ك األكبئة، ك ىذا النكع مف االعتداء ىك األشد ك ىك المجـر دكليا

ىذاف النكعاف سكاء كاف االعتداء عرضا أك متعمد ليما تأثير سمبي عمى البيئة خاصة في 
ظؿ التقدـ اليائؿ في إنتاج األسمحة، أذا استخدمت األسمحة النككية في النزاعات المسمحة 

فاف ما ينتج عنيا مف آثار تدمير لمبيئة الطبيعية تكمف في مدل القكة التدميرية التي تحدثيا، 
فضال عف مدل التغيير الذم تحدثو لممناخ الجكم مف جراء التفجير النككم الذم يؤدم إلى 

االنفجار النككم ك الى تصاعد كميات ضخمة مف الدخاف ك األتربة الخانقة في الجك ك 
التمكث اإلشعاعي، دمار التربة كتكلد أكاسيد نيتركجينية تدمر طبقة األكزكف أعمى الغالؼ ك 
التي تحمي اإلنساف ك الكائنات الحية مف التعرض لألشعة فكؽ البنفسجية، ك يمثؿ اإلشعاع 

 مف جممة طاقة االنفجار النككم، ك يتساقط الجزء الباقي في جك فكؽ %10النككم حكالي 
                                                           

 كالمتعمؽ بحماية ضحايا 1949-08-12، 1977 مف البركتكككؿ األكؿ اإلضافي الى اتفاقيات جنيؼ55المادة -  1
تراعى أثناء القتاؿ حماية البيئة الطبيعية مف  األضرار البالغة كاسعة االنتشار :" المنازعات الدكلية المسمحة، التي تنص

كطكيمة األمد، كتتضمف ىذه الحماية حظر استخداـ أساليب أك كسائؿ القتاؿ التي يقصد بيا أك يتكقع منيا أف تسبب مثؿ 
 ىذه األضرار بالبيئة الطبيعية كمف ثـ تضر بصحة أك بقاء السكاف

 ." تحظر ىجمات الردع التي تشف ضد البيئة
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ميال مربعا ك قد ذىب البعض الى القكؿ بأف 140مساحات شاسعة مف األرض تصؿ لنحك 
كنفس ىذه المخاطر . 1االنفجار النككم يؤدم الى تغييرات جكىرية بالغالؼ الجكم لألرض

تحدث نتيجة استخداـ األسمحة البيكلكجية التي تقـك بخمؽ مكاد ك كائنات دقيقة تتسبب في 
الخ  ك كؿ ذلؾ يؤثر ...اإلصابة بالمرض ك الحمى مثؿ فيركسات الحمى الصفراء، التيفكييد 

 2عمى البيئة المحيطة باإلنساف مما ييدد البشرية بالفناء

أحدثت اآلثار الفرنسية في الجزائر أضرارا بيئية تجسدت في آثار التجارب النككية في منطقة 
رقاف بالحمكدية ك منطقة عيف  اينغر بتمنراست، ك قد نشرت المجنة الدكلية لمصميب األحمر 
فضائح االستعمار الفرنسي بإقامة مناطؽ ممغمة بأسالؾ شائكة ك مكيربة عمى طكؿ خطأ 
شارؿ ك مكريس، ك أف االستعمار الفرنسي لـ يحتـر القكاعد المتعمقة بأسرل الحرب بحجة 

عدـ ارتداء الزم العسكرم أك ظيكر األسمحة، ك مف ثمة تعذيبيـ ك إعداميـ عمى الرغـ مف 
 المنظمة لممنازعات 1949 ك كذا اتفاقية سنة 1960مصادقة فرنسا عمى اتفاقية جنيؼ 

الدكلية، كاعتبارا أف الحرب في الجزائر حربا داخمية ك بالتالي ال كجكد ألية حماية، إضافية 
الى كجكد ألغاـ مضادة لألفراد ك ألغاـ مضادة لممركبات ذات األسالؾ الحساسة كالمضادة 

لممس كقذائؼ غير متفجرة مما تسبب عنيا تمكثا بيئي 

في اآلكنة األخيرة حاكلت الجزائر تطيير المناطؽ الممغمة برصد آخر ميعاد ليا في حمكؿ 
 ك ىك تاريخ محتمؿ فقط دكت اإلفصاح عف التقدـ في مكافحة األلغاـ، ك 2012شير افريؿ 

 أف إصابات األلغاـ ك مخمفات الحرب 2007حسب بالغ المكصد الكطني لأللغاـ في سنة 
.   إصابة بعبكات ناسفة48 إصابة باأللغاـ ك 27المتفجرة بمغت 

 مما يجعؿ 1959 ك 1956إف زراعة األلغاـ مف قبؿ فرنسا في الجزائر معظميا بيف سنتي 
الجزائر اليـك تعاني مف مشكمة التمكث المنتشر بالتحديد ك آثاره المستقبمية لمبيئة، أحصت 

                                                           
 . 70ىشاـ بشير، حماية البيئة في ضكء أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني، المرجع السابؽ، ص -  1
 . 67 ص ، 1997 القبهرة، العربيت، النهضت دار العربي، الخليج دول في اإلقليمي واألمن البيئت العشري، الهبدي عبذ- 2
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ـْ كمناطؽ ممكثة بػ 5.700الحككمة الجزائرية إجمالي المناطؽ الممغمة بػ   3.064.180 كم
.   لغـ ممكث

ك ما يزيد مف المشكمة تعقيدا عدـ كجكد تشريع لمكافحة األلغاـ في الجزائر باستثناء قرار 
 كالمصادؽ 1997 ديسمبر 03 كتطبيؽ التفاقية حظر األلغاـ المكقع عمييا في 2003مام 

 تطبيقا لممادة السابعة منيا، إضافة إلى عدـ  كجكد آلية مكحدة 2001 أكتكبر 09عمييا في 
صابات األلغاـ ك مخمفات الحرب المتفجرة . كشاممة لجمع المعمكمات كا 

ك تجدر اإلشارة إلى أف التجارب النككية في الجنكب الجزائرم، أك ما يعرؼ باليربكع األزرؽ 
إضافة إلى مرحمة حرب اإلبادة بحرؽ األخضر ك اليابس أك ما يسمى بسياسة األرض 
المحركقة في عيد ديغكؿ، إضافة إلى ما ترتب مف مسؤكلية بيئية نتيجة الضرر العابر 

لمحدكد، يحّمؿ الدكلة الفرنسية المسؤكلية الدكلية إباف استعمارىا لمجزائر مما يجعميا ممزمة 
باالعتذار كجبر الضرر كذلؾ بتعكيض الضحايا، ككذا ما يترتب مف تمكث بيئي نتيجة 

. سياستيا االستعمارية كالجرائـ المرتكبة ضد البيئة الطبيعية 

كما ينتج عف الحرب أضرارا جسيمة عمى البيئة ك غير محصكرة، اذ يمكف لمضرر البيئي أف 
يتعدل إلى الدكؿ المجاكرة ك ىك ما يطمؽ عميو بالضرر العابر لمحدكد، ك األمر الذم يدعك 

لمتساؤؿ عف إمكانية كجكد أسس يمكف االستناد إلييا مف أجؿ ضماف حماية فاعمة لمبيئة 
الطبيعية أثناء الحرب ؟ إف اإلجابة بالتأكيد سكؼ تككف باإليجاب خاصة أف حؽ اإلنساف 
في العيش في بيئة نظيفة قد غدا كاحد مف حقكؽ اإلنساف الثالثة التي يفترض احتراميا في 

، سكاء كاف ذلؾ في زمف السمـ أك زمف الحرب، ك لما كاف حؽ اإلنساف في 1جميع األكقات
الحياة حقا كاجبا فاف الحفاظ عمى عناصر البيئة يصبح كاجبا أيضا بمعنى أف االعتداء عمى 

. البيئة يعد اعتداء عمى اإلنساف ذاتو
                                                           

1
تقرر باف لكؿ فرد الحؽ في أف يعيش في بيئة تعنى " 1995 لعاـ 94/ 45أكدت الجمعية العامة ذلؾ في قرارىا -  

، دار النيضة العربية، القاىرة، 1انظر أحمد أبك الكفا، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف، ط" بمتطمبات صحتو كرفاىيتو
 . 78، ص2000
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: الفرع الثالث 

األخطار الكبرى  تطبيقات نظرية الظروف االستثنائية أثناء الكوارث الطبيعية أو

يعيش العالـ منذ عشريتيف تحت تأثير الككارث الطبيعية ك الصناعية حيث أصبحت عكاقبيا 
تأخذ نسب متفاكتة ك متزايدة في الخطكرة، سببت مآسي بشرية ك أضرار مالية اقتصادية ك 

بيئية، األمر الذم أدل بالسمطات اإلدارية العامة في التفكير كا عداد سياسة كاضحة ك 
. براغماتية لمكقاية مف األخطار الكبرل ك كيفية التقميص مف عكاقب الككارث الطبيعية

عمى غرار دكؿ العالـ، إف الجزائر عرفت نيضة اقتصادية كبيرة ك تكسع عمراني شمؿ كؿ 
مناطؽ الكطف، ليست في مأمف مف األخطار ك الككارث المختمفة،باعتبار الجزائر بمد يقع 
عمى البحر األبيض المتكسط تعرض إلى العديد مف الككارث الطبيعية ك التكنكلكجية نجـ 
عنيا أضرار بيئية كبيرة لذلؾ سنتناكؿ الككارث الطبيعية ك المخاطر الكبرل بالتعريؼ ثـ 

. التطرؽ إلى النصكص القانكنية المؤطرة لمكقاية ك تسيير األخطار الكبرل

الكوارث الطبيعة و األخطار الكبرى : أوال 

الحكادث الناتجة عف نشاط الطبيعة كالزالزؿ ك الفيضانات، لكف   ىي :الكوارث الطبيعية- أ 
ذلؾ ال يعني انو ال يد لإلنساف في حدكثيا أك في تفاقميا فقد تحدث بسبب عدـ اتخاذ 

.  1االحتياطات  الضركرية أك بسبب عدـ الكقاية منيا

 يكصؼ بالخطر الكبير كؿ تيديد محتمؿ عمى اإلنساف كبيئتو، يمكف :المخاطر الكبرى- ب 
. 2حدكثو بفعؿ مخاطر طبيعية استثنائية، أك بفعؿ نشاطات بشرية

                                                           
 134 ص 2013نظاـ المسؤكلية في القانكف االدارم، دار اليدل عيف مميمة، الجزائر، : لحسف بف الشيخ آث ممكيا -  1
، المتعمؽ بالكقاية مف األخطار الكبرل ك تسيير 2004 ديسمبر 25 المؤرخ في 20-04 مف القانكف رقـ 2المادة - 1

 .84ر العدد .الككارث في إطار التنمية المستدامة، ج



177 
 

الى مدل قريب كاف الخطر يخص الضحايا  البشرية فقط إال أف تمركز األنشطة في المدف 
أدل أيضا الى خسائر جسيمة كخير دليؿ عمى ذلؾ المنشآت القديمة داخؿ النسيج العمراني 

أك بجانبو 

: 1تشكؿ أخطارا كبرل تتكفؿ بيا ترتيبات الكقاية مف تمؾ األخطار ككؿ مف

.   الزالزؿ كاألخطار الجيكلكجية -
.  الفيضانات -
.  األخطار المناخية -
.  حرائؽ الغابات -
.  األخطار الصناعية ك الطاقكية -
.  األخطار اإلشعاعية ك النككية -
.  األخطار المتصمة بصحة اإلنساف -
.  األخطار المتصمة بصحة الحيكاف ك النبات -
. أشكاؿ التمكث الجكم آك األرضي أك البحرم أك المائي -
 . الككارث المترتبة عمى التجمعات البشرية الكبيرة -

الكقاية مف األخطار الكبرل كتسيير الككارث الطبيعية في إطار التنمية المستدامة عمؿ تبادر 
بو الدكلة كتشرؼ عميو، ك تقـك بتنفيذه المؤسسات العمكمية كالجماعات المحمية في إطار 

صالحياتيا، بالتشاكر مع المتعامميف االقتصادييف كاالجتماعييف العممييف، حيث تيدؼ 
:  منظكمة الكقاية مف األخطار الكبرل كتسيير الككارث الطبيعية الى ما يأتي 

تحسيف معرفة األخطار ك تعزيز مراقبتيا ك ترقبيا، ك كذا تطكير اإلعالـ الكقائي عف  -
.  ىذه األخطار

مراعاة األخطار في استعماؿ األراضي ك في البناء ك كذا في التقميؿ مف درجة قابمية  -
.  اإلصابة لدل األشخاص ك الممتمكات

                                                           
 . المرجع السابؽ20-04 مف القانكف رقـ 10 المادة  -1
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كضع ترتيبات تستيدؼ التكفؿ المنسجـ ك المندمج ك المتكيؼ مع كؿ كارثة ذات  -
.  مصدر طبيعي أك تكنكلكجي

:  1تقـك قكاعد الكقاية مف األخطار الكبرل كتسيير الككارث الطبيعية عمى جممة مف المبادئ

 الذم يجب بمقتضاه أال يككف عدـ التأكد، بسبب عدـ تكفر :مبدأ الحذر والحيطة -
المعارؼ العممية كالتقنية حاليا، سببا في تأخير اعتقاد تدابير فعمية كمتناسبة ترمي 
الى الكقاية مف أم خطر يتيدد الممتمكات ك األشخاص كالبيئة، ذلؾ بأقؿ تكمفة 

.  اقتصادية
 يأخذ ىذا المبدأ في الحسباف، عند تحديد كتقييـ آثار كؿ خطر أك كؿ :مبدأ التالزم  -

. قابمية لإلصابة، تداخؿ كاستفحاؿ األخطار بفعؿ كقكعيا بكيفية متالزمة
بمكجب ىذا المبدأ يككف لكؿ مكاطف الحؽ في االطالع عمى  : مبدأ المشاركة -

األخطار المحدقة بو، ك عمى المعمكمات المتعمقة بعكامؿ القابمية لإلصابة المتصمة 
. 2بذلؾ، ك كذا بمجمكع ترتيبات الكقاية مف األخطار الكبرل كالككارث الطبيعية

يجب بمقتضاه أف تحرص منظكمة الكقاية مف  : مبدأ إدماج التقنيات الجديدة -
 . األخطار الكبرل عمى متابعة التطكرات التقنية في مجاؿ الكقاية مف األخطار الكبرل

الذم بمقتضاه أف تحرص : مبدأ العمل الوقائي و التصحيحي باألولوية عند المصدر -
 .أعماؿ الكقاية مف األخطار قدر اإلمكاف، كباستعماؿ أحسف التقنيات ك بكمفة مقبكلة

عمى غرار دكؿ العالـ بذلؾ تبذؿ الجزائر جيكدا معتبرة مف اجؿ التحكـ في األخطار الكبرل 
عف طريؽ إعداد قكانيف صارمة، ككفرت كسائؿ عديدة مف اجؿ احتكاء الكارثة الطبيعية أك 
عادة بناء المنشآت القاعدية، حيث أف  الصناعية، كأيضا التكفؿ بالخسائر البشرية كالمادية كا 

                                                           
 . المرجع السابؽ 20-04 مف القانكف 8المادة - 1
   المرجع السابؽ10-03 مف القانكف رقـ 03 المادة - 2
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الدكلة الجزائرية سجمت ضمف أكلكياتيا إعداد البمد لمفيـ الصحيح لمككارث الطبيعية مف 
  .خالؿ سياسة كقائية

 

. النصوص القانونية المؤطرة لموقاية و تسيير األخطار الكبرى: ثانيا 

 10إف فكرة الكقاية مف اإلخطار في الجزائر ظيرت بصفة فعمية بعد زلزاؿ األصناـ يـك 
، كمنذ ذلؾ الحيف ك بإلحاح مف السمطات العمكمية عمؿ المشرع عمى إعداد 1980أكتكبر 

ك المصادقة عمى العديد مف النصكص، حيث يكجد ضمنيا اإلجراءات المتعمقة بالكقاية مف 
:  األخطار الكبرل ك المتمثمة في 

، القانكف المتعمؽ بتييئة اإلقميـ كالتنمية 3، قانكف الغابات2، قانكف المياه1قانكف الصحة
، الذم يكرس مبدأ األخذ في الحسباف إشكالية األخطار الكبرل عند إعداد 4المستدامة

المشاريع، بحيث أف األراضي الصالحة لمبناء ىي غير المعرضة لألخطار الكبرل كالككارث 
. الطبيعية

 تعمؿ اإلدارة عف طريؽ التنظيـ عمى تحديد األراضي المعرضة لألخطار الطبيعية ك 
تعريفيا عند إعداد مخططات التييئة ك التعمير، أنشأ أكؿ جياز خاص بالككارث الطبيعية ك 

. 19895األخطار الكبرل سنة 

 المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التمنية 10-03ك بعدىا جاء المشرع الجزائرم بقانكف 
 المتعمؽ بالكقاية مف األخطار الكبرل ك تسيير 20-04المستدامة السابؽ الذكر، ثـ قانكف 

                                                           
 . المرجع السابؽ 05-85 ػ قانكف رقـ 1
 .المرجع السابؽ  يتضمف النظاـ العاـ لمغابات 12-84 ػ قانكف رقـ 2
 .  المرجع السابؽ12-05 ػ قانكف رقـ 3
 .  المرجع السابؽ20-01 ػ قانكف رقـ 4
 .01العدد.ر. ج1990 المتعمؽ بقانكف المالية لسنة 1989 ديسمبر 31 المؤرخ في 26-89 ػ قانكف رقـ 5
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الككارث في إطار التنمية المستدامة، حيث يعتبر ىذا القانكف األخير األىـ في ىذا المجاؿ 
ككنو كرس األخطار الكبرل، كنجد فيو التكصيات العامة كالخاصة بكؿ خطر كبير، كما 

مخطط كطني لمبيئة المستدامة بمكجب : احدث المشرع الجزائر مخططيف في غاية األىمية
 . 1 المذككر أعاله، ك المخطط الكطني لتسيير النفايات ذات خصكبة معينة10-03القانكف 

إف ىذاف المخططاف يأخذاف في الحسباف مشاريع تقميص كالكقاية مف األخطار الناجمة 
بصفة خاصة عف النشاطات االقتصادية، كما أف إستراتيجية كالمخطط العممي لمكقاية مف 

 2001التنكع البيكلكجي ككذا إستراتيجية كمخطط مجابية التغيرات المناخية المعداف في سنة 
 المذككر 04/20 يأخذاف في الحسباف الكقاية مف الككارث الطبيعية، إف قانكف 2003ك

أعاله ييدؼ الى الحيطة كالتقميص مف األخطار الكبرل عمى المنشآت  كنشاطاتيا 
كانعكاساتيا عمى البشرية، ك يتـ ذلؾ عف طريؽ جمع المعمكمات المتعمقة باألخطار الكبرل 
ك كيفيات التنبؤ بيا كالتكفؿ األمثؿ بعكاقبيا، كىنا يكمف دكر اإلدارة الفّعاؿ في حماية البيئة 

قبؿ صدكر ىذا القانكف نالحظ عدـ التناسؽ بالنسبة لمجمكع اإلجراءات التشريعية المتعمقة 
بيذا المكضكع، مما صعب إيجاد حمكؿ مكحدة لممشاكؿ المنجزة عف الكقاية مف األخطار 

. الكبرل في ىذا المجاؿ الذم يفتقر الى عدـ كجكد رؤية إستراتيجية تسمح بتقييـ الكقاية
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خالصة الفصل الثاني 

 إحداث إدارة إلىاتجو كأكضح ىذا الفصؿ االىتماـ الحككمي بحماية البيئة في الجزائر 
، حيث تـ تداكؿ ميمة حماية البيئة بيف عدة كزارات امركزية لمبيئة، غير أنيا لـ تشيد استقرار

ك كتابات دكلة خالؿ ثالثة عقكد مف الزمف، أثر ىذا األمر عمى الدكر الحقيقي الذم كاف 
مف المفترض أف تقـك بو اإلدارة البيئية المركزية في معالجة البيئة كتطكير اآلليات القانكنية 

الكقائية ك التدخمية لحماية البيئة 

تعد الكزارة المكمفة بالبيئة في الجزائر أعمى جية مرجعية في حماية البيئة التي تتمخص 
مياميا الرئيسية في إرساء القكاعد األساسية لسالمة البيئة كحمايتيا مف التمكث بالتنسيؽ ك 

التعاكف مع الجيات العامة المختصة  

السياسات البيئية الناجحة في أم بمد كاف، تقتضي أف تككف األجيزة المنكطة بيا قريبة مف 
المجاالت التي تتطمب الحماية، كىك الدكر الذم يجب أف تقـك بو األجيزة المحمية أك 

. الجماعات المحمية التي تتنكع عبر كافة األقاليـ المحمية

 الكسائؿ القانكنية لمضبط اإلدارم في مجاؿ حماية البيئة كسيمة رقابة فعالة في يد تعتبر
 كسائؿ الرقابة القبمية التي تـ التكقؼ عندىا بشيء مف التفصيؿ كسيمة ىااإلدارة، مف

الترخيص أك مكافقة اإلدارة لممارسة نشاط معيف طبقا لشركط محددة، يعد الترخيص أسمكب 
جديد استحدثو المشرع بمكجب النصكص الجديدة المتعمقة بحماية البيئة بغرض فرض رقابة 
الحقة كمستمرة عمى النشاطات الصناعية، كاستكماال ليذا التكجو في مراقبة التمكث كبيدؼ 
حماية البيئة بتدابير الضبط اإلدارم اخضع المشرع الجزائرم أصحاب المنشآت لضركرة 

التصريح اإلدارم كا عالـ سمطة اإلدارة مسبقا بالرغبة في ممارسة نشاط معيف لدراسة مدل 
 الرقابة الالحقة كسائؿاستيفاء الشركط القانكنية كىك ما يعرؼ بدراسة التأثير عمى البيئة، أّما 

 أبعاد مستقبمية تيدؼ أساساتحقيؽ كذلؾ مف اجؿ  تكممة لألدكات القبمية  بمثابةفيي
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بالمحافظة عمى البيئة كعناصرىا كاجتناب أم تمكث قد يحصؿ مستقبال فيي تعد مف أدكات 
 .التنمية المستدامة



 
 

 ــــــةـــــــــخـاتمـــال
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 الخاتمـــــــــة

 التكاممية العالقة أبرزت فييا البيئة، حمايةفعالية الضبط اإلداري في موضوع  الدراسة تتناول
تسعى من  كمبتغىالمحافظة عمى النظام العام بين  والمحافظة عمى البيئة وعناصرىابين 

األمن العام والصحة العامة :  ثالثة ىيهعناصرب تحقيقو الى خاللو تدابير الضبط اإلداري
 حديثا يدخل ضمن موضوعا يعد الحق في العيش داخل بيئة نظيفة وسميمةوالسكينة العامة، 

  الدراسة باعتبار ىذا األخير ذو طبيعة متغيرة، كما تطرقت المستحدثة النظام العامأغراض
  األجيزة اإلدارية التي تمارس ىذه الحماية والمبادئ التي تحكم عمميا في ىذا الشأنإلى

تستخدميا مختمف ، وبيان الوسائل والتقنيات التي سواء عمى المستوى المركزي او المحمي
حماية البيئة سواء كانت وسائل وقائية أو عالجية، مع التعرض في  الضبط اإلداري ىيئات

 بالتعرض لحدود الضبط الدراسة ت في مجال حماية البيئة، واكتملااللياتلمدى فعالية ىذه 
. اإلداري في حماية البيئة، وذلك في كل من الظروف العادية والظروف االستثنائية

 يمكن إجمال النتائج والتوصيات التي توصمنا إلييا من خالل ىذه الدراسة عمى النحو 
:  التالي

: النتائج   

إن قضية حماية البيئة و مكافحة التموث مسالة عويصة جدا تمتاز بالغموض وتشابك  .1
أسباب ظيورىا وصعوبة تحديد آثارىا خاصة المستقبمية منيا، كما انو في غالب 

األحيان يصعب التحكم في آثارىا، خاصة إذا كانت طبيعة التموث قد تتجاوز حدود 
 .الدولة الواحدة كما ىو الحال بالنسبة لتموث اليواء أو المياه 

إن الضبط اإلداري من أىم نشاطات الدولة لضمان حقوق و حريات األفراد و ىو  .2
 .األساس الذي تقوم عميو بيئة نظيفة

فاألمن العام يتطمب : إن كل عنصر من عناصر النظام العام ليا ارتباط وثيق بالبيئة .3
توفير الطمأنينة لكل إنسان و حمايتو من أي اعتداء يمكن أن يمحق بو ضرر، وقد 
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توسع مفيوم األمن ليشمل األمن البشري واألمني البيئي، فميس بإمكان إغفال التيديدات 
البيئية الواسعة ألمن الدول و األقاليم و األفراد، فاألمن البيئي جزء ال يتجزأ من مفيوم 

و الصحة العامة كعنصر ثاني من عناصر النظام العام تستيدف , األمن بمعناه الواسع
الحفاظ عمى صحة اإلنسان و حماية الطبيعة من أخطار األمراض و انتشار األوبئة 

أما السكينة يراد بيا المحافظة عمى اليدوء والسكون في . المضرة باإلنسان والبيئة
 .الشوارع واألماكن العامة ومنع الضوضاء

حق اإلنسان أن يعيش في بيئة آمنة و نظيفة خالية من التموث أمر كرس في معظم  .4
دساتير العالم وبات ىذا الحق من ابرز الحقوق الذي يجب عمى الدولة حمايتو من 

.  خالل تدابير الضبط اإلداري
تحميمنا لبعض النصوص القانونية المتعمقة بحماية البيئة في الجزائر الحظنا ل من خال  .5

أن النصوص التنظيمية أو التنفيذية ألول قانون متعمق بالبيئة لم تصدر إال بعد مضي 
مدة طويمة من إصداره، وىو دليل قاطع عمى أن العديد من المواد القانونية المحالة عمى 

. التنظيم في ىذا المجال بقيت في حالة شمل تام
 و تبين من خالل ىذه  في مجال حماية البيئة،محميةالمركزية والدارة كل من االغياب  .6

 التناوب المستمر لمختمف يرجع بالدرجة األولى الى ان عدم االستقرار والفعاليةالدراسة 
 .البيئة عمى ممف الوزارات 

 يثير نوعا من الغموض فيما يتعمق بتحقيق ىدفو التحفيزي المموث الدافعإن تطبيق مبدأ  .7
 .لتشجيع المموثين عمى تخفيض أو إزالة التموث

المشرع الجزائري بادر بسن العديد من النصوص القانونية المتعمقة بالحماية اإلدارية  .8
لمبيئة، وأحدث ىيئات إدارية عمى المستوى المركزي والمحمي متخصصة في ىذا 

المجال، كما منحيا العديد من التقنيات والوسائل القانونية التي تسمح ليا بالتدخل في 
حماية البيئة، إال أن الوضع البيئي في الجزائر ال يبعث عمى االرتياح، بالرغم من كل 
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ىذه المجيودات وفي وجود المنظومة القانونية الثرية إال أن المشاكل البيئية تزداد يوما 
 .بعد يوم وىذا راجع لغياب الدور الفعمي المنوط لييئات الضبط اإلداري

، يمكننا أن نخمص في تعكس حال البيئة في الجزائربعد سرد أىم النتائج واألسباب التي 
األخير إلى أن تفعيل دور الضبط اإلداري في توفير الحماية الالزمة لمبيئة يكون من 

: خالل ما يمي

ضرورة ثبات واستقرار العمل بالقوانين المنظمة لمنشاط الضبطي البيئي لفترات  .1
 .طويمة، حتى نضمن وجود سياسة تشريعية ثابتة وواضحة المعالم في ىذا المجال

ضرورة إنشاء ىيئات متخصصة مسؤولة عن دراسة مدى التأثير في البيئة لممشاريع  .2
 .المختمفة وبصورة دائمة

إعادة تأىيل مفرغات النفايات، ووضع إستراتيجية وطنية لتسيير تمك النفايات وفرزىا  .3
وتحويميا الى صناعات مختمفة، من خالل إعداد حاويات حسب المواد، كذلك االنتقال 

من مفرغة عشوائية الى مراكز ردم وطمر النفايات وتعميميا عمى جل التراب 
 .الوطني

سنادىا الى سمطة مستقمة وضرورة  .4 ضرورة تجريد البمديات من ميمة جمع النفايات وا 
تزويدىا بالموارد البشرية المؤىمة والمختصة في ىذا المجال، وتخصيصيا بميزانية 

 .تتالءم ومقتضيات حماية البيئة
اقتراح إنشاء مفتشية بمدية لمبيئة عمى مستوى كل بمدية لتكون اقرب إلى مكان  .5

 التموث،
ضرورة العمل عمى إيجاد بدائل لممشكمة البيئة وتقنينيا بنصوص، والمثال عمى ذلك  .6

القضاء عمى الزراعة التي تستخدم المبيدات الكيماوية واستبداليا بالزراعة العضوية 
واستخدام األسمدة الطبيعية، استبدال البنزين العادي بالبنزين الخالي من الرصاص، 

نشاء المحميات وحظائر وطنية  .الخ...منع الصيد الجائر وا 
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النفايات اليامدة تعتبر من أكثر األخطار التي تمس البيئة، إذ يجب تفعيل دور  .7
شرطة العمران وحماية البيئة من اجل وقف االعتداءات عمى البيئة كرمي بقايا البناء 
واليدم في مجاري الوديان، وتطبيق النصوص القانونية المتعمقة بالمخالفات العمرانية 

 .المنتيكة لمنمط العمراني ولحرمة الطريق
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 قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكريم. 
 السنة النبوية الشريفة. 
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. 44عدد
 .37، المتضمن قانون البمدية، ج ر عدد 2011 يونيو 22 المؤرخ في 10-11القانون رقم - 
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. 41عدد  ر..البمدي فيما يخص طرق النقاوة والطمأنينة العمومية ج
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 المتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة تييئة اإلقميم والبيئة،  2001 جانفي 07المؤرخ في 

. 04عدد . ر. يتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، ج1984 جانفي 22 المؤرخ في 12 – 84المرسوم  -
 يحدد صالحيات وزير الري والبيئة والغابات 1984 مايو 19 مؤرخ في 126-84المرسوم رقم  -

. 21عدد . وصالحيات نائب وزير المكمف بالبيئة والغابات
  05 يحدد شروط استعمال الشواطئ، ج،ر العدد 1985 جانفي 26المؤرخ في 13-85المرسوم رقم  -
 36ر عدد . المتعمق الوقاية من أخطار الكوارث ج25/08/1985المؤرخ في 232-85المرسوم رقم  -
 .10 المتعمق بدراسة التأثير عمى البيئة ، ج ر عدد 1990 فبراير 27 مؤرخ في 78-90المرسوم  -
 يحدد صالحيات وزير الداخمية والجماعات 1994اوت 10 المؤرخ في 247-94-المرسوم رقم -

. 53عدد.ر.ج.المحمية وزير الداخمية والبيئة واإلصالح اإلداري 
 يتضمن اإلدارة المركزية في وزارة الداخمية 1994 أوت 10 مؤرخ في 248-94المرسوم رقم  -

. 53عدد . ر.والجماعات المحمية والبيئة واإلصالح اإلداري، ج
 المتضمن التنظيم المطبق عمى المنشآت المصنعة 1998 نوفمبر 3 المؤرخ في 339-98المرسوم  -

.  82واألنشطة الممحقة بيا، ر، عدد 
 .10يتضمن إعالن حالة الطوارئ، ج،ر عدد.  فبراير09 المؤرخ في 92/44المرسوم الرئاسي رقم  -
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. ر. المتعمق بتعيين أعضاء الحكومة، ج1996 جانفي 05 المؤرخ في 01-96مرسوم رئاسي رقم  -
 . 01عدد 

 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 1999 ديسمبر 24 المؤرخ في 300-99المرسوم الرئاسي رقم  -
 .93عدد . ر.ج

 الذي يحدد قواعد تصنيف الحظائر 1987 جوان 16 المؤرخ في 143-87رقم   المرسوم التنفيذي -
 .24، السنة25رقم.ر.، ج  والمحميات  الطبيعية ويضبط كيفياتيا  الوطنية

 يتعمق بدراسات مدى التأثير عمى البيئة، 1990 فيفري 27 المؤرخ في 78-90المرسوم التنفيذي رقم  -
 يحدد مجال تطبيق 2007 ماي 19 المؤرخ في 145-07ممغى بالمرسوم التنفيذي رقم . ج،ر العدد 

 34ومحتوى  كيفيات المصادقة عمى دراسة وموجزة التأثير عمى البيئة،ج،ر عدد 
 المتضمن تنظيم اإلدارة المركزية لمبحث 1990 ديسمبر 01 مؤرخ في 393-90 المرسوم التنفيذي  -

.  54عدد . ر.والتكنولوجيا، ج
 المتضمن صالحيات الوزير المنتدب 1990 ديسمبر 01 مؤرخ في 392-90المرسوم التنفيذي رقم  -

.  54عدد . ر.لمبحث والتقنولوجيا، ج
 28، الذي يحدد القواعد العامة لمتييئة والتعمير والبناء، الصادر بتاريخ 175-91المرسوم التنفيذي  -

  26 ج،ر عدد، 1991ماي 
ج ر . ينظم النفايات الصناعية السائمة 1993 جويمية 10 مؤرخ في 160-93المرسوم التنفيذي رقم  -

 46عدد 
. 50ر عدد.ج. ينظم إثارة الضجيج1993 يوليو سنة 27 مؤرخ في 184-93 مرسوم تنفيذي رقم  -

، المتعمق بتنظيم النفايات الصناعية 1993 يوليو10 مؤرخ في 160-93المرسوم التنفيذي رقم 
. 46.عدد.ر.ج.السائمة 

 يحدد تنظيم المديرية العامة لمبيئة، 1995 أفريل 12 مؤرخ في 107-95المرسوم التنفيذي رقم  -
.  23عدد . ر.ج

  المتضمن إحداث مفتشية لمبيئة في الوالية1996 يناير 27 المؤرخ في 60-96لمرسوم التنفيذي ا -
  07عددج،ر 

 يحدد صالحيات وزير األشغال 2000 جوان 20 مؤرخ في 135- 2000المرسوم تنفيذي رقم  -
.  36عدد. ر.العمومية وتييئة اإلقميم والبيئة والعمران، ج

 المتضمن تعين االدارة المركزية بوزارة تييئة االقميم والبيئة المؤرخ في 19-01المرسوم التنفيذي رقم  -
. 04ر عدد .  ج2001 جانفي 07
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، 2003 ديسمبر 17 الموافق لـِ 1424 شوال عام 23 المؤرخ في 03/763 المرسوم التنفيذي  -
 . المتضمن ميام المفتشية العامة لمبيئة و تنظيم عمميا96/59المعدل و المتمم لممرسوم التنفيذي 

 المتعمق باستغالل المياه المعدنية 2004 يوليو 15 المؤرخ في 04/196المرسوم التنفيذي رقم  -
. 45ر عدد .الطبيعية ومياه المنبع وحمايتيا  ج

 يضبط القيم القصوى لممصبات 2006 افريل 19 المؤرخ في 06/141المرسوم التنفيذي رقم  -
. 26ر عدد.خ.الصناعية السائمة 

 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة عمى الدراسة 07/145المرسوم التنفيذي  -
  34 ج ر عدد 2007 ماي 19وموجز التأثير عمى البيئة مؤرخ في 

 

II. المراجع بالمغة العربية: 

 :المؤلفات: أوال

 .1994ابن منظور لسان العرب، المجمد األول، بيروت،  .1
  2003دار النيضة العربية، القاىرة، .احمد عبد الكريم سالمة قانون حماية البيئة .2
البيئة والتنمية المستدامة ،اإلطار المعرفي والتقييم المحاسبي، مركز تطوير : احمد فرغمي حسن .3

 .2007الدراسات العميا والبحوث،جامعة القاىرة ، 
 .2000، دار النيضة العربية، القاىرة، 1أحمد أبو الوفا، الحماية الدولية لحقوق اإلنسان، ط .4
ديوان . 5.احمد محيو،  محاضرات في المؤسسات اإلدارية، ترجمة محمد عرب صاصيال، ط .5

 2009المطبوعات الجامعية الجزائر، 
، دار الحامد لمنشر 1أظين خالد عبد الرحمان، ضمانات حقوق اإلنسان في ظل قانون الطوارئ، ط .6

 2009والتوزيع، عمان، األردن، 
، دار 4الحديث  (ص)اإلمام مسمم، صحيح مسمم، كتاب المقدمة، باب تغميظ الكذب عمى الرسول .7

 2010حزم لمطباعة، لبنان 
بعمي محمد الصغير، قانون االدارة المحمية الجزائرية، دار العموم لمنشر والتوزيع، الجزائر عنابة ،  .8

2004 
 .بشير بمعيد، القضاء المستعجل في األمور اإلدارية ،مطابع عمار قرفي، باتنة،دون سنة نشر .9

حممي الدقدوقي، رقابة القضاء عمى المشروعية الداخمية ألعمال الضبط اإلداري، دار مطبوعات  .10
 . 1989الجامعية، 



193 

 

حماد محمد شطا تطور وظيفة الدولة،  نظرية المؤسسات العامة، الكتاب األول، ديوان  .11
  .1984المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

الجياللي عبد السالم ارحومة، حماية البيئة بالقانون دراسة مقارنة لمقانون البيئي، دار الجماىرية،  .12
 .2000ليبيا، 

 .2004 الضوضاء، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر،،حماية السكينة العامة، داود الباز .13
 1982روسو شارل،القانون الدولي العام، بيروت،  .14

زانا رسول دمحم امين، الضبط االداري بين حماية االمن وتقييد الحريات، دار قنديل للنشر  .15
 .2012والتوزيع عمان، االردن، 

 . 1979 مبادئ القانون اإلداري ، مطبعة الرياض، دمشق، ،زين العابدين بركات .16

، الجزء الثاني، دار (نظرية العمل اإلداري )سامي  جمال الدين، أصول القانون اإلداري  .17
  .1996المطبوعات الجامعية، إسكندرية، سنة 

 . 1982سامي جمال الدين ، الموائح اإلدارية و ضمانة الرقابة ، منشاة المعارف اإلسكندرية ،  .18
سميمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون اإلداري ، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي،  .19

 .1985القاىرة،
سو نكةر داود محمد ، الضبط اإلداري لحماية البيئة ، دراسة تحميمية مقارنة ، دار الكتب  .20

 . 2012القانونية ، دار شتات لمنشر و التوزيع ،  مصر،  
دار مؤسسة رسالن، سوريا .  المسؤولية الدولية عن الضر البيئي ،سيير إبراىيم حاجم الييتي .21

،2008. 
الطبعة األولى ، دار الخمدونية لمنشر .صباح العشاوي، المسؤولية الدولية عن حماية البيئة  .22

 . 2010والتوزيع، الجزائر، 
الطبعة األولى ، منشورات الحمبي .صالح عبد الرحمن عبد الحديثي، النظام الدولي لحماية البيئة  .23

 .2010الحقوقية، بيروت، لبنان، 
طاىري حسين، القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية ، دراسة مقارنة ، دار الخمدونية ، الجزائر ،  .24

2002 .
طعيمة الجرف، القانون اإلداري دراسة مقارنة في تنظيم ونشاط اإلدارة العامة، مكتبة القاىرة  .25

 .1984الحديثة،  
لحسن بن الشيخ آث ممويا، نظام المسؤولية في القانون االداري، دار اليدى عين مميمة، الجزائر،  .26

2013. 



194 

 

عادل السعيد أبو الخير ، الضبط اإلداري و حدوده ، مطابع الييئة المصرية العامة لمكتاب،  .27
. القاىرة 

عارف صالح مخمف، اإلدارة البيئية ،الحماية اإلدارية لمبيئة، الطبعة العربية، دار اليازوري،عمان،  .28
 .2009األردن، 

عبد الرزاق عقري، مشكالت التنمية والبيئة والعالقات الدولية، الطبعة األولى، دار الخمدونية،  .29
 .2008القبة الجزائر، 

، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 1عبد الرؤوف ىاشم محمد بسيوني، نظرية الضبط اإلداري،ط .30
2008 .

 . 2000 الوجيز في القانون اإلداري ، دار النيضة العربية ، بيروت ، ،عبد الفتاح أبو الميل  .31
عبد القادر رزيق المخادمي ،التموث البيئي، مخاطر وتحديات المستقبل، ديوان المطبوعات  .32

 .2000الجامعية، الجزائر، 
 .2000عبد الرحمان جيرة، االسالم والبيئة،الطبعة االولى، دار السالم، القاىرة مصر، .33
. 2012، دار الثقافة، األردن، 1عبد الناصر زياد ىياجنة، القانون البيئي، ط .34
منشورات .1 سمطة الضبط اإلداري في المحافظة عمى جمال المدن  ورواءىا، ط،عدنان الزنكة .35

 .2011الحمبي الحقوقية ، لينان، 
، منشأ المعارف، اإلسكندرية، 2.، مبادئ القانون اإلداري، نشاط اإلدارة ووسائميا، طوعدنان عمر .36

2004. 

، 1عمي سعيدان،  حماية البيئة من التموث بالمواد اإلشعاعية والكيميائية في القانون الجزائري، ط .37
 .2008دار الخمدونية، الجزائر، 

 .2007جسور لمنشر والتوزيع،الجزائر، .2. الوجيز في القانون اإلداري، ط،عمار بوضياف .38
. 2012، جسور لمنشر والتوزيع، الجزائر، 1، طالواليةعمار بوضياف، شرح قانون  .39
، ديوان المطبوعات الجامعية، ابن 4، ط2عمار عوابدي، القانون اإلداري، النشاط اإلداري،، الجزء .40

  .2000عكنون، الجزائر، 
 حماية البيئة ، في ضوء الشريعة والقانون واإلدارة والتربية واإلعالم ، الطبعة ،عيد القادر الشيخمي .41

 .2009األولى  منشورات  الحمبي  الحقوقية، بيروت، لبنان، 
عيد محمد مناحي المنوخ العازمي، الحماية اإلدارية لمبيئة، دراسة مقارنة، دار النيضة  .42

 .2009العربية،القاىرة، 



195 

 

البيئة في مواجو التموث، نشر مشترك المؤلف ودار األمل، تيزي وزو، الجزائر  فتحي دردار، .43
،2002. 
. 2008ماجد راغب الحمو، القانون اإلداري، دار جامعة الجديدة، اإلسكندرية،  .44
البيئة في ضوء الشريعة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  ماجد راغب الحمو، قانون حماية .45

 .2007مصر
محسن العبودي، مبدأ المشروعية و حقوق اإلنسان ، دراسة تحميمية في الفقو و القضاء المصري  .46

 1995والفرنسي، دار النيضة العربية،

  2010 دار الراية لمنشر والتوزيع ، األردن 1 اإلعالم الزراعي والبيئي ط،محمد أبو سمرة  .47
محمد بكر حسين، الوسيط في القانون اإلداري ، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي ،  .48

  .2007اإلسكندرية، مصر، 
 .2011، دار الثقافة، 2محمد جمال الذنيبات، الوجيز في القانون االداري، ط .49
، منشورات الحمبي 1محمد حسن دخيل، الحريات العامة في ظل الظروف االستثنائية، ط .50

.   2009الحقوقية، بيروت، لبنان، 
، دار 1محمد رائف لبيب، الحماية اإلجرائية لمبيئة من المراقبة إلى المحاكمة،  دراسة مقارنة، ط .51

. 2009النيضة العربية، القاىرة، مصر، 

 . 2009-2008محمد شكري سرور، النظرية العامة  لمقانون، دار النيضة العربية  .52
 .1984القاىرة، محمد عاطف البنا، الوسيط في القانون اإلداري، دار الفكر العربي، .53
مضمون فكرة النظام العام ودورىا في مجال الضبط اإلداري،  دراسة مقارنة : محمد محمد بدران  .54

 .1992في القانونين  المصري والفرنسي، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، 
محمد محمد عبده إمام، الحق في سالمة الغذاء من التموث في التشريعات البيئة، دراسة مقارنة  .55

. 2004في القانون االداري، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، 
 .1983، 2موسى األحمدي، معجم األفعال، دار العمم لمماليين، بيروت، لبنان، ط .56
 .1989المعجم العربي االساسي، المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم، الروس،  .57

، دار المسير ، 2طiso 14000نجم العزاوي ، عبد هللا النقار ، إدارة البيئة متطمبات وتطبيقات  .58
 . 2010عمان 

 .1933نبيمة عبد الحميم كامل ، نحو قانون موحد لحماية البيئة، دار النيضة العربية، القاىرة،  .59



196 

 

نصر الدين ىنوني، الوسائل القانونية والمؤسساتية لحماية الغابات في الجزائر، الديوان الوطني  .60
 .2001لألشغال التربوية، 

 .2008نواف كنعان، القانون اإلداري،  الكتاب األول، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، ، .61
ىشام بشير، حماية البيئة في ضوء أحكام القانون الدولي، الطبعة األولى،المركز القومي  .62

  .2011لإلصدارات القانونية، القاىرة، مصر، 

 

 .الرسائل و المذكرات: ثانيا

بن احمد عبد المنعم، الوسائل القانونية االدارية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة لنيل شيادة الدكتوراه  .1
 .2009-2008في االنون العام، جامعة الجزائر، كمية الحقوق بن عكنون 

حسونة عبد الغني ،الحماية القانونية لمبيئة في اطار التنمية المستدامة، اطروحة مقدمة لنيل شيادة  .2
الدكتوراه في الحقوق تخصص قانون االعمال قسم الحقوق ، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة 

 ذ .2012،2013محمد خيضر بسكرة، 
 خنتاش عبد الحق ، مجال تدخل الييئات الالمركزية في حماية البيئة في الجزائر، مذكرة لنيل شيادة  .3

 .2011الماجستير في الحقوق، مقدمة بجامعة قاصدي مرباح ورقمة، 
قويدر شعشوع، دور المنظمات غير الحكومية في تطوير القانون الدولي البيئي،  رسالة مقدمة لنيل  .4

شيادة الدكتوراه في القانون العام، كمية الحقوق والعموم السياسية ، جامعة ابي بكر بمقايد، تممسان، 
2013،2014. 

بمديات سيل : دور الجماعات المحمية في مجال حماية البيئة  دراسة حالة : رمضان عبد الحميد  .5
وادي مزاب، رسالة ماجستير في العموم السياسية ،كمية الحقوق  والعموم السياسية ، جامعة قاصدي 

  .2012مرباح ـ ورقمة ، الجزائر 
لطرش حمو،  سمطات الضبط اإلداري الوالئي في الجزائر،  رسالة ماجستير في اإلدارة والمالية  .6

.  2001العامة، سنة 
ة، حماية البيئة، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون الجزائري، رسالة ماجستير في يمحمد بن زعم .7

 .2002الشريعة والقانون، كمية العموم اإلسالمية، جامعة الجزائر، 
 .1998مسعود شربيط، التنمية االدارية بالمدن الجزائرية، رسالة ماجستير، جامعة قسنطينة، الجزائر، .8
منصور مجاجي،  رخصة البناء، كأداة لحماية البيئة في التشريع الجزائري ، رسالة الدكتوراه، كمية  .9

 .2007الحقوق ، جامعة سعد دحمب، الجزائر ، 



197 

 

 رسالة لنيل –دراسة مقارنة - واعي جمال، الحماية القانونية لمبيئة البحرية، من اخطار التموث .10
جامعة ابي بكر بلقايد، شيادة الدكتوراه في القانون الخاص، كمية الحقوق والعموم السياسية، 

 . 2010، 2009تلمسان،
وناس يحيى ، اآلليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر ، رسالة دكتوراه ، جامعة أبو بكر بمقايد،  .11

 . 2007تممسان، جويمية، 
نقاش حمزة، الظروف االستثنائية والرقابة القضائية، مذكرة ماجستير، جامعة منتوري  .12

 .2011-2010قسنطينة،

يوسفي نور الدين، المسؤولية المدنية عن أضرار التموث البيئي، رسالة ماجستير في العموم  .13
 .2006القانونية واإلدارية، كمية الحقوق والعموم االقتصادية، جامعة ورقمة، 

 

 .المقــاالت: ثالثا

احمد لكحل ، مفيوم البيئة ومكانتيا في التشريعات الجزائرية، مجمة المفكر،العدد السابع، جامعة  .1
 .محمد خيضر بسكرة، كمية الحقوق والعموم السياسية 

اسماعيل صعصاع البديري، حوراء حيدر ابراىيم، األساليب القانونية لحماية البيئة من التموث دراسة  .2
 .، السنة لسادسة02مقارنة مجمة المحقق الحمى لمعموم القانونية والسياسية، العدد 

بن ناصر يوسف، رخصة البناء وحماية البيئة، مجمة العمران، مخبر القانون والعمران و المحيط، كمية  .3
 . 60، ص 2000الحقوق، جامعة مختار، عنابة، عدد خاص، 

بناصر يوسف، رخصة البناء وحماية البيئة، المجمة الجزائرية لمعموم القانونية، االقتصادية والسياسية  .4
. 1993، سنة 4عدد 

األبعاد اإلستراتيجية إلدارة حماية البيئة الدولية واإلقميمية ، دراسة نقدية تأصيمية وفقا : خنيش سنوسي  .5
، المركز الجامعي 01لمنظور الدول النامية ، مقال منشور بمجمة الحقوق والعموم اإلنسانية ، العدد 

 2008زيان عاشور بالجمفة ، دار ىدى لمطباعة والنشر والتوزيع ، عين مميمة ، الجزائر 
 مدخل الى تقييم السياسات 2012 لعام 20+ الى ريو 1972شكراني الحسين من مؤتمر استوكيمم  .6

 مركز 2013 صيف خريف 64-63البيئية العالمية ، مجمة بحوث اقتصادية عربية، العددان 
 الدراسات الوحدة العربية، بيروت لبنان

دايم بمقاسم، الحماية القانونية لمسكينة العامة، مجمة العموم القانونية واإلدارية، كمية الحقوق، جامعة  .7
 . 2004سنة ،2أبو بكر بمقايد، تممسان، العدد 



198 

 

بمديات سيل : رمضان عبد الحميد، دور الجماعات المحمية في مجال حماية البيئة  دراسة حالة  .8
وادي مزاب، رسالة ماجستير في العموم السياسية ،كمية الحقوق  والعموم السياسية ، جامعة قاصدي 

  .2012مرباح ـ ورقمة ، الجزائر 

رمضان دمحم بطيخ، اإلدارة المحلية ودورها في حماية البيئة، ندوة دور التشريعات والقوانين في  .9

 .2005اإلمارات العربية، – حماية البيئة العربية، الشارقة 

رمضان محمد بطيخ، الضبط االداري وحماية البيئة، ندوة التشريعات والقوانين في حماية البيئة  .10
 2005العربية، منظمة العربية لمتنمية اإلدارية، الشارقة، 

رمضان محمد بطيخ، القانون وحماية البيئة، ندوة دور التشريعات والقوانين في حماية البيئة  .11
 . 2005العربية، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، الشارقة ،

،  سنة 02، العدد 02 قانون المنشآت المصنفة لحماية البيئة، مجمة اإلدارة،المجمد ،طيار.ط .12
1992. 

طاوسي فاطنة دور الجماعات المحمية واالقميمية في الحفاظ عمى البيئة، مجمة جيل حقوق  .13
  2013االنسان، العدد الثاني ، 

الطاىر دلول، نورة موسى، الضبط البيئي وتاثيره عمى حقوق االنسان في الجزائر، الممتقى  .14
 جامعة يحي 2008 ماي 8-7-6الوطني االول الموسوم بالعولمة وحقوق االنسان، المنعقد ايام 

 .فارس، المدية
الطعامنة محمد محمود نظام االدارة المحمية المفيوم والفمسفة واالىداف، ورقة بحثية ممقاة في  .15

 20-18الممتقى العربي االول نظام االدارة المحمية في الوطن العربي، صالصمة ، سمطنة عمان 
 .2003اوت 

عبد هللا رمضان الكندري، التموث اليوائي واألبعاد البيئية واالقتصادية، مجمة العربي، الكويت،  .16
 .1992، أغسطس405العدد 

عبد العزيز نويري، سامية نويري، ممتقى دولي حول نظام القانوني لحماية البية في ظل القانون  .17
 كمية الحقوق 2013 ديسمبر 10-09 قالمة يومي1945 ماي 08الدولي والتشريع الجزائري، جامعة 

 ( LEJE)والعموم السياسية، مخبر الدراسات القانونية البيئية 
عزري الزين، النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري، مجمة العموم اإلنسانية،جامعة  .18

 .2005 ، جوان 08محمد خيضر بسكرة، العدد 



199 

 

عصام الدين القميوبي، مالحظات عمى مشروع قانون في شان حماية البيئة، المؤتمر االعممي  .19
األول لمقانونيين المصريين حول الحماية القانونية لمبيئة في مصر،الجمعية المصرية لالقتصاد 

 . ،مجموعة أعمال المؤتمر1992 فبراير 25السياسي واإلحصاء والتشريع، القاىرة
دراسة –  الجيود واإلشكاالت ،الرعاية الدولية والوطنية لقضايا البيئة وانشغاالتيا، عمار بوضياف .20

 .2012، مجمة الفقو والقانون ، العدد األول - حالة الجزائر
عمار عوابدي، الجوانب القانونية لفكرة البوليس االداري، المجمة الجزائرية لمعموم القانونية  .21

. 1998، 4االقتصادية والسياسية، العدد
حول حماية البيئة في التشريع الجزائري ، المجمة الجزائرية لمعموم القانونية :غوثي بن ممحة .22

 .1994 سنة 03االقتصادية والسياسية ، عدد 
 .2010، 40، العدد20قايدي سامية، الحماية القانونية لمبيئة، مجمة االدارة، المجمد .23
الترخيص اإلداري ودوره في المحافظة عمى النظام العام البيئي، مجمة الفقو : محمد األمين كمال .24

 .2012و القانون، العدد الثاني، سبتمبر 
دور : محمد لموسخ، دور الجماعات المحمية في حماية البيئة، الممتقى الدولي الخاص حول .25

ومكانة الجماعات المحمية في الدول المغاربية، مجمة االجتياد القضائي، العدد السادس، كمية الحقوق 
 .2009والعموم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 

، كتابة الدولة المكمفة بالبيئة، ممف حول البيئة في الجزائر تحت عنوان السياسة البيئية في الجزائر .26

 .1999مجلة الجزائر للبيئة، العدد األول، 

مفتاح عبد الجميل، التعاون الدولي في مجال حماية البيئة، مجمة الفكر، العدد الثاني عشر، كمية  .27
 .الحقوق والعموم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة

مصطفى كراجي، حماية البيئة نظرات حول االلتزامات والحقوق في التشريع الجزائري، مجمة  .28
 .1997اإلدارة، سنة 

منصور مجاجي ، دراسة مدى التأثير عمى البيئة كأداة لحمايتيا من األخطار التوسع العمراني ،  .29
 ، 03مجمة البحوث و الدراسات العممية ، جامعة الدكتور يحيى فارس، المدية، الجزائر، العدد 

2009.  
منصور مجاجي، الضبط اإلداري وحماية البيئة ، مجمة دفاتر السياسة والقانون العدد الثاني ،  .30

 .2010جانفي 
منصور محاجي، المدلول العممي والمفيوم القانوني لمتموث البيئي، مجمة المفكر، كمية الحقوق  .31

 ، 2008والعموم السياسية ، القطب الجامعي باتنة،العدد الخامس ،



200 

 

دراسة تطبيقية في دولة اإلمارات العربية )نواف كنعان، دور الضبط اإلداري في حماية البيئة  .32
. ،2006 ، فيفري 1 ،العدد 3مجمة جامعة الشارقة لمعموم الشرعية واإلنسانية، المجمد  (المتحدة

 .2003وناس يحي، دليل المنتخب المحمي لحماية البيئة، دار الغرب لمنشر والتوزيع،  .33
ليندة شرابسة دور الجماعات المحمية في الحفاظ عمى البيئة في التشريع الجزائري، مجمة الفقو  .34

 .2012 ديسمبر 05والقانون، العدد الثاني، 
يمس شاوش بشير، حماية البيئة عن طريق الجابية والرسوم البيئة،مجمة العموم القانونية واإلدارية،  .35

  .2003، 1كمية الحقوق، جامعة تممسان، العدد
 

 التقارير: رابعا
تقرير مستقبمنا المشترك، من إعداد المجنة العالمية لمبيئة والتنمية، تأليف محمد كامل عارف، سمسمة  .1

 .1989عمم المعرفة، المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب، الكويت، أكتوبر 
 2000تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر، وزارة تييئة اإلقميم والبيئة، سنة  .2

 2005تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر، وزارة تييئة اإلقميم والبيئة، سنة  .3

 
 المواقع االلكترونية: خامسا

، تم اإلطالع عميو يوم http://mydzkanoun.blogspot.comالموقع اإللكتروني  -
.  22.30 عمى الساعة 18/11/2016

 
 

III. المراجع بالمغة الفرنسية: 

 .المؤلفات: أوال
1. Agathe Vanlang, droit de l’environnement .3 édition, Thémis. 

Paris. France .2011 

2. Alexander kiss : droit  international  de l’environnement, pedone, 
paris,1989.  

3. André De laubadere, manuel de droit administratif, 7em édition , 
paris, France , 1963. 

4. Callims (William), the Collins English Dictionary, Great Britain’s. 

5. CARLE DEBBASCH, FRéDéRIC COLIN. Droit administratif, 10edition,  
économique, 2011.  



201 

 

6. Jean castagne : le contrôle juridictionnel de la légalité des actes de 
la polices administrative. Librairie  GLE : de doit et de 
jurisprudence, année 1967. 

7. Le petit  robert, paris, 1986.  
8. Le petit Larousse illustré, pari 1990. 

9. Longman Dictionary of contemporary,third édition .2000. 

10. MICHEL PRIEUR, droit de l’environnement,  4 édition, Dalloz delta, 2001. 
11. JEAN REVERO, JEAN WALINE, Droit administratif, 14 édition Dalloz, paris, 

1995 
12. PHILIPPE MALIGREY , introduction au droit de l’environnement 5 édition, 

lavosier , 2011. 

 

 .المقاالت: ثانيا

1. Ali Dakiche, stratégie de lute contre la désertification, cas du 

barrage vert en Algérie, université d’Oran. 

2. BENACEUR YOUCEF, l’administration centrale de la protection de la 
nature I.D.S.A. université d’Oran. 

3. BENACEUR YOUCEF, la législation environnementale en Algérie, revue 
algérienne des sciences juridiques, économiques , politiques, volume xxx, 
n03,1995,p486.   

4. BRAHIM BELHOUT, libre propos sur les principes fondamentaux du 
droit internationale de l’environnement, revue idara, volume 18, 
n01, 2008. 

5. Jean-Louis Janneau, l’action extérieure de la France contre la 
dégradation des terres et la désertification, direction générale de 
la mondialisation du développement et des partenariats, 2011. 

 



202 

 

 الفيرس
 الصفحة المـــوضـــــــــــــوع

 د- أ  مقدمة
 07 ماىية البيئة والضبط اإلداري البيئي: الفصل األول
 09 المفيوم القانوني لمبيئة: المبحث األول
 10 التعريف بالبيئة: المطمب األول

 12 البيئة في المغة واالصطالح: الفرع األول
 12 التعريف المغوي لمبيئة: أوال
 13 التعريف العممي لمبيئة: ثانيا
 15 الرؤية التشريعية لمبيئة في الجزائر: الفرع الثاني
 15 تطور التشريع البيئي في الجزائر: أوال
 19 تعريف البيئة في التشريع الجزائري: ثانيا
 22 عناصر البيئة المحمية قانونا: الفرع الثالث
 23 اليواء والجو: أوال
 24 الماء واألوساط المائية: ثانيا
 26 التربة: ثالثا
 27 عالقة البيئة بالمفاىيم القريبة منيا: الفرع الرابع
 28 البيئة والتنمية المستدامة: أوال
 31 البيئة والطبيعة: ثانيا
 32 البيئة والنظام البيئي: ثالثا

 34 التموث البيئي: المطمب الثاني
 36 تعريف التموث البيئي: الفرع األول
 36 التعريف المغوي لمتموث: أوال
 37 التعريف العممي لمتموث: ثانيا
 39 التعريف القانوني لمتموث: ثالثا
 40 عناصر التموث البيئي: الفرع الثاني
 40 إدخال مواد مموثة في الوسط البيئي: أوال
 41 حدوث تغيير بيئي ضار: ثانيا



203 

 

 42 أن يكون التموث بفعل إنسان: ثالثا
 43 أنواع التموث البيئي: الفرع الثالث
 44 أنواع التموث بالنظر الى طبيعتو: أوال
 45 أنواع التموث بالنظر الى مصدره: ثانيا
 46 أنواع التموث بالنظر الى نطاقو الجغرافي: ثالثا
 47 أنواع التموث بالنظر الى أثاره عمى البيئة: رابعا

 48 أنواع التموث بالنظر الى نوع البيئة التي يحدث فييا : خامسا
 52 صور أخرى لممساس بالبيئية: الفرع الرابع
 53 التصحر: أوال
 53 خطر تجريف التربة: ثانيا
 54 الحروب او النزاعات المسمحة: ثالثا
 55 االنفجار السكاني: رابعا

 56 الضبط اإلداري وحماية البيئة: المبحث الثاني
 57 مفيوم الضبط اإلداري: المطمب األول

 58 تعريف الضبط اإلداري: الفرع األول
 58 تعريف الضبط اإلداري لغة واصطالحا: أوال
 59 تعريف الضبط اإلداري فقيا: ثانيا
 61 أغراض الضبط اإلداري و عالقتيا بالبيئة: الفرع الثاني
 62 األىداف التقميدية لمضبط اإلداري : أوال
 74 األىداف المستحدثة لمضبط اإلداري: ثانيا
 76 أنواع الضبط اإلداري: الفرع الثالث
 76 الضبط اإلداري العام و الضبط اإلداري الخاص: أوال
 78 الضبط اإلداري الوطني والضبط اإلداري المحمي: ثانيا
 79 التمييز بين الضبط اإلداري وما يشابيو من النظم: الفرع الرابع
 79 تمييز الضبط اإلداري عن الضبط القضائي: أوال

 82 ثانيا تمييز الضبط اإلداري عن الضبط التشريعي
 84 تمييز الضبط اإلداري عن المرفق العام: ثالثا

 85 مفيوم الضبط اإلداري البيئي: المطمب الثاني
 86 تعريف الضبط اإلداري البيئي: الفرع األول
 90 مجاالت الضبط اإلداري البيئي: الفرع الثاني



204 

 

 91 الضبط اإلداري الخاص بالمحميات الطبيعية: أوال
 92 الضبط اإلداري الخاص بالبيئة العمرانية: ثانيا
 94 الضبط اإلداري الخاص بالطرق العامة: ثالثا
 95 العمة في حماية البيئة: الفرع الثالث
 95 العمة من حماية البيئة ىي البيئة في حد ذاتيا: أوال
 96 حماية االنسان ىي عمة الحماية االدارية : ثانيا
 97 خصائص قانون حماية البيئة : الفرع الرابع
 97 قانون حماية البيئة حديث النشاة: اوال
 99 قانون حماية البيئة ذو طابع فني : ثانيا
 100 قانون حماية البيئة ذو طابع تنظيمي امر: ثالثا
 102 قانون حماية البيئة قانون متعدد المجاالت: رابعا

 103 قانون حماية البيئة بو جوانب دولية: خامسا
 104 قانون حماية البيئة قانون التضامن والتعاون: سادسا

 106 خالصة الفصل األول
 107 الضبط اإلداري بين آلياتو وحدوده في حماية البيئة: الفصل الثاني
 109 ىيئات الضبط اإلداري ودور التقنيات القانونية في مجال حماية البيئة: المبحث األول
 110 ىيئات الضبط اإلداري الكفيمة بحماية البيئة: المطمب األول

 111 األجيزة االدارية لحماية البيئة عمى المستوى المركزي: الفرع األول
 111 تناوب االجيزة االدارية المركزية عمى ميمة حماية البيئة : أوال
 120 انشاء وزارة المكمفة بالبيئة: ثانيا
 121 اسباب عدم استقرار االدارة المركزية المكمفة بحماية البيئة: ثالثا
 122 األجيزة االدارية لحماية البيئة عمى المستوى المحمي: الفرع الثاني
 122 الييئات الالمركزية االقميميية ودورىا في حماية البيئة: أوال
 135 الييئات الالمركزية المصمحية ودورىا في حماية البيئة: ثانيا
 139 مدى مالئمة النظام القانوني المحمي في مجال حماية البيئة: ثالثا

 143 االدوات القانونية لحماية البيئة: المطمب الثاني
 144 االدوات الوقائية لحماية البيئة: الفرع األول
 144 نظام الرخصة: أوال
 146 نظام الحظر: ثانيا
 147 نظام اإللزام او االمر: ثالثا



205 

 

 148 دراسة التأثير عمى البيئة: رابعا
 152 االدوات الرادعة لحماية البيئة: الفرع الثاني
 152 نظام اإلعذار: أوال
 154 نظام السحب أو إلغاء الترخيص: ثانيا
 154 وقف النشاط: ثالثا
 155 الرسم عمى التموث: رابعا

 162 حدود الضبط اإلداري في حماية البيئة: المبحث الثاني
 161 حدود الضبط اإلداري في الظروف العادية: المطمب األول

 162 تقييد سمطة الضبط اإلداري بمبدأ المشروعية: الفرع األول
 163 التقيد بمبدأ تدرج القوانين: أوال
 164 مبدأ سيادة الدستور و الرقابة عمى دستورية القوانين: ثانيا
 164 االلتزام بقاعدة تخصيص األىداف:الفرع الثاني
 166 مالئمة األسموب ألسباب التدخل: الفرع الثالث

 168 حدود الضبط اإلداري في الظروف االستثنائية: المطمب الثاني
 169 تعريف نظرية الظروف االستثنائية: الفرع األول
 171 يجب أن تكون لظروف الزمان والمكان صفة استثنائية حقيقية: أوال
 171 استحالة مواجية الظرف االستثنائي بالطرق القانونية العادية: ثانيا
 171 يجب أن تكون تدابير المتخذة متناسبة كميا مع حجم اليدف المطموب: ثالثا
 172 تطبيقات نظرية الظروف االستثنائية في حالة الحرب: الفرع الثاني
 176 تطبيقات نظرية الظروف االستثنائية أثناء الكوارث الطبيعية واألخطار الكبرى: الفرع الثالث
 176 الكوارث الطبيعية  واألخطار الكبرى: أوال
 179 النصوص القانونية المؤطرة لموقاية وتسيير األخطار الكبرى: ثانيا

 181 خالصة الفصل الثاني
 183 خاتمة

 188 قائمة المراجع
 202 الفيرس

 



 ملخص 

 فعالية الضبط االداري في حماية البيئة في الجزائر

 

يتناول موضوع البحث دراسة وتقييم مدى فعالية تدابير وآليات الضبط االداري في      
مجال حماية البيئة، حيث يتعرض في الفصل األول من الدراسة الى ماهية البيئة والضبط 

االداري، من خالل التطرق الى المفاهيم البيئية ومفهوم الضبط االداري البيئي والعالقة 
 .الموجودة بين عناصر النظام العام كهدف رئيسي لمضبط االداري ومقتضيات حماية البيئة

 يتعرض الفصل الثاني الى دراسة هيئات وأدوات الضبط االداري الكفيمة بحماية البيئة    
من خالل التطرق لمهيئات المركزية مع التركيز عمى الهيئات ذات التدخل المباشر لحماية 

البيئة والمتمثمة أساسا في الوزارة المكمفة بالبيئة والهيئات المستقمة مع تبيان دورها في مجال 
حماية البيئة، وفي الجانب المحمي ركز البحث عمى دور كل من الوالية والبمدية باعتبارها 

الخمية األساسية ذات الصمة المباشرة بالمواطن، أما فيما يخص أدوات الضبط تناول البحث 
نظام الترخيص، نظام الحظر، : أدوات الرقابة القبمية عمى األنشطة المؤثرة عمى البيئة منها

أسموب اإللزام، ودراسة التأثير عمى البيئة الى جانب اإلشارة الى أدوات الرقابة البعدية 
كاإلنذار، وقف النشاط، سحب الترخيص، والرسوم البيئية، كل هذا من جهة، كما يتعرض 

ذات الفصل الى حدود الضبط االداري في حماية البيئة وذلك فكل من الظروف العادية 
 .والظروف االستثنائية 



 

Résumé 

  
Efficacité de la police Administrative dans la Protection de 

l’Environnement en Algérie 

 

 

         L’objet de la recherche concerne l’étude et l’évaluation du taux 

d’efficacité des mesures et automatismes de la police Administrative 

dans le domaine de la protection de l’environnement, le premier 

chapitre de la recherche concerne la définition de l’environnement et 

de la police Administrative, par l’exploration des définitions de 

l’environnement et de la définition de la police Administrative de 

l’environnement et la relation existant entre les éléments du règlement 

général comme but principal de la police Administrative et les 

dispositions de la protection de l’environnement. 

        Le deuxième chapitre comprend l’étude des instances et moyens 

de la police Administrative chargés de protéger l’environnement, par 

l’exploration des instances centrales en insistant sur les instances à 

intervention directe pour la protection de l’environnement qui sont 

essentiellement le ministère chargé de l’environnement et les instances 

indépendantes, et montrant leur rôle dans le domaine de la protection 

de l’environnement, d’un coté local, la recherche s’est concentré sur le 

rôle de chacune des wilaya et commune qui sont la cellule de base et 

ayant une relation directe avec le citoyen, quant aux moyens de 

l’ajustage la recherche parle de moyens de contrôle avant les activités 

affectant l’environnement à savoir : système bon marché, système 

d’interdiction, méthode d’obligation, étude d'impacte sur 

l’environnement à coté de la mention des moyens de contrôle ultérieur 

comme l’avertissement, l’arrêt de l’activité, le retrait d’autorisation, 

les taxes d’environnement, tous cela d’un coté, le même chapitre parle 

des limites de la police Administrative dans la protection de 

l’environnement, ainsi que toutes les circonstances normales et 

exceptionnelles.                 
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