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 دور الجماعات المحمية في حماية البيئة
 د. وناس يحيى
 جامعة أدرار

 
 مقدمة:

نجػػػاح السياسػػػة الوطنيػػػة لحمايػػػة البيئػػػة ومواجيػػػة مختمػػػؼ المشػػػاكؿ البيئيػػػة عمػػػى وجػػػود تخطػػػيط محمػػػي يتوقػػػؼ 
 يستجيب لمتطمبات التحديات الخاصة بحماية البيئة وتحسيف اإلطار المعيشي ونوعية الحيػاة داخػؿ التجمعػات الحضػرية.

ؿ حػػػاالت التػػػدىور واتقػػػاء وقوعيػػػا كمػػػا يقػػػع عمػػػى الجماعػػػات المحميػػػة وضػػػع إطػػػار تصػػػوري متػػػدرج ومالئػػػـ لمواجيػػػة كػػػ
 والمحافظة عمى التنوع البيولوجي وتثمينو.

ويتـ تجسيد ىذه الخيارات المسطرة في برامج ومخططات بيئية محمية شاممة أو قطاعية مف خالؿ  
 ممارسة السمطة الضبطية أو التنظيمية الخاصة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.

 
 تخطيط والتنسيق البيئي المحمي : أسموب حديث لحماية البيئة المبحث األول: ال

تعتبر مبدئيا وثائؽ التييئة والتعمير المتمثمة في المخطط التوجييي لمتييئة والتعميػر، ومخطػط شػغؿ األراضػي، 
مػػػف أولػػى أدوات التخطػػػيط المحمػػػي البيئػػػي. ونتيجػػػة لقصػػػور نظػػػاـ التخطػػيط القطػػػاعي العمرانػػػي النػػػاتج عػػػف إدراج جممػػػة 

السياسػات العامػػة واألىػداؼ ضػػمف وثائقػو، وعػػدـ تحقيقػو بصػػورة كاممػػة لألىػداؼ البيئيػػة المحػددة، أعيػػد التفكيػر فػػي نمػػط 
التخطيط البيئي المحمي بالشكؿ الػذي يسػمح باسػتيعاب اىتمامػات حمايػة البيئػة الجيويػة والمحميػة، وتػأتى ذلػؾ مػف خػالؿ 

ة لمتخطػػيط البيئػػي المحمػػي، ومػػف بينيػػا الميثػػاؽ البمػػدي لمبيئػػة والتنميػػة مػػا اسػػتحدثو المخطػػط الجزائػػري مػػف آليػػات متنوعػػ
 -2001المحميػػػة لعػػػاـ  21المسػػػتدامة )المطمػػػب األوؿ(، والمخطػػػط البمػػػدي لحمايػػػة البيئػػػة أو مػػػا يصػػػطمح عميػػػو أجنػػػدا 

يئػػػة لعبػػػت )المطمػػػب الثػػػاني(، ونظػػػرا لغيػػػاب إطػػػار تنظيمػػػي لمتنسػػػيؽ بػػػيف مختمػػػؼ البمػػػديات فػػػي مجػػػاؿ حمايػػػة الب 2004
 مديريات البيئة دورا بارزا في عممية التنسيؽ )المطمب الثالث(. 

وبسػػبب كثػػرة وتػػداخؿ آليػػات التخطػػيط البيئػػي المحمػػي وجػػب مناقشػػة النظػػاـ القػػانوني لمعالقػػة بػػيف المخططػػات 
 البيئية المحمية مع بقية وثائؽ التييئة والتعمير المحمية )المطمب الرابع(. 

 الميثاق البمدي حول البيئة والتنمية المستدامةالمطمب األول: 
اعتمػػد ألوؿ مػػػرة الميثػػاؽ البمػػػدي مػػف أجػػػؿ البيئػػة والتنميػػػة المسػػتدامة  فػػػي إطػػار برنػػػامج اإلنعػػاش االقتصػػػادي 

، وجاء ضمف أىدافو تحديد األعمػاؿ التػي يجػب أف تقػوـ بيػا السػمطات البمديػة مػف أجػؿ الحفػاظ 2004- 2001الثالثي 
 نوعية جيدة، وانتياج سياسة فعالة لتحقيؽ تنمية مستديمة عمى مستوى البمديات.عمى بيئة ذات 

واشػػتمؿ ىػػذا الميثػػاؽ عمػػى ثالثػػة أجػػزاء، تضػػمف الجػػزء األوؿ منػػو اإلعػػالف العػػاـ الموجػػو لممنتخبػػيف المحميػػيف، 
خاصػػة بتقيػػيـ ، كمػػا شػػمؿ عرضػػا لممؤشػػرات ال2004-2001المحميػػة لعػػاـ  21والمخطػػط المحمػػي لمعمػػؿ البيئػػي أجنػػدا 

 البيئة.
 تضمف اإلعالف العاـ إعالف النوايا أو االلتزاـ األخالقي لممنتخبيف المحمييف تتمثؿ في:
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 الوعي بالمسؤولية الجماعية لحماية البيئة،  -
 وبالدور الفعاؿ لمبمديات لقربيا مف المواطف،  -
 وبضرورة المحافظة عمى الموارد الطبيعية مف أجؿ تحقيؽ التنمية المستدامة،  -
شراؾ جميع الفاعميف؛ مف إدارات وجمعيات ومؤسسات وأفراد، في المحافظة عمى البيئة،  -  وا 
 وااللتزاـ بعدـ نقؿ المشاكؿ البيئية الحالية لألجياؿ القادمة،  -
مموثػػػة، واالقتصػػػاد فػػػي الطاقػػػة، واسػػػتعماؿ التكنولوجيػػػات والعػػػـز عمػػػى الحػػػد أو التقميػػػؿ مػػػف االنبعاثػػػات ال -

 النظيفة، وحماية الموارد، وتطوير الفضاءات الطبيعية، كالمساحات الخضراء والغابات الموجودة داخؿ النسيج العمراني.
 كمػػػا شػػػمؿ اإلعػػػالف االلتػػػزاـ بتنفيػػػذ برنػػػامج لإلعػػػػالـ والتربيػػػة حػػػوؿ حمايػػػة البيئػػػة والتنميػػػة المسػػػتدامة لصػػػػالح
المنتخبيف المحمييف، أعواف اإلدارات المحمية وعموـ المواطنيف، واسػتعماؿ وسػائؿ التخطػيط والتصػور والوسػائؿ التنظيميػة 

 والوسائؿ االقتصادية وآليات إشراؾ المجتمع المدني في تسيير البيئة.
ة سياسػػتيا فػػي واشػػتمؿ المخطػػط المحمػػي لمعمػػؿ البيئػػي؛ والػػذي يعػػد أرضػػية عمػػؿ تبنػػي عميػػو الجماعػػات المحميػػ

 المحافظة عمى البيئة، جممة مف المحاور تضمنت ما يمي:
ضػػػرورة إيجػػػاد تسػػػير مسػػػتديـ لممػػػوارد البيولوجيػػػة والطبيعيػػػة، واعتمػػػاد نظػػػاـ التخطػػػيط والتسػػػيير المحمػػػي  -

 المبني عمى احتراـ تجانس الخصوصيات الطبيعية لمختمؼ العناصر الطبيعية،
 التدىور البيئي، وتييئة المناطؽ الصناعية، إحداث تعاوف بيف البمديات لمواجية  -
 حماية األراضي الفالحية،   -
 تييئة المدف، والتسيير المحكـ إيكولوجيا لمنفايات، وتسيير المخاطر الكبرى،   -
شراكيـ في مراحؿ صنع القرار البيئي،   -  استشارة المواطنيف وا 
 تطوير قدرات البمدية لمتكفؿ بالمشاكؿ البيئية،   -
نشاء الوظائؼ الخضراء.القياـ با  -  لتقييـ الدوري لحماية البيئة، وا 

حصػاء لجممػة  وتضمف المحور الثالث المتعمؽ بالمؤشػرات الخاصػة بتقيػيـ البيئػة، قيػاـ البمػديات بعمميػات جػرد وا 
، وتخصػػػيص عائػػػدات ماليػػػة لكػػػؿ برنػػػامج (1)2004-2001مػػػف البيانػػػات البيئيػػػة وتقييميػػػا خػػػالؿ الفتػػػرة الممتػػػدة مػػػا بػػػيف 

 رح لمتدخؿ عمى المستوى المحمي.مقت

                                                             
 السكاف ويتـ البحث في الكثافة السكانية ونسبة التزايد السكاني في البمدية، ونسبة التمدف. -*  1
 -ونسػبة التوسػع عمػى حسػاب التربػة، *التربة ويشمؿ التقيػيـ تحديػد مسػاحة األراضػي الصػالحة لمزراعػة باليكتػار لكػؿ فػرد مػف السػكاف،  -*

، ونسػػبة التسػػربات، ونسػػبة الػػربط بالمػػاء الصػػالح لمشػػرب، والمنػػاطؽ الرطبػػة ³، والكميػػة الموزعػػة بػػـ³المػػاء ويشػػمؿ التقيػػيـ الكميػػة المعبػػأة بػػـ
 باليكتار.

باليكتػار، ونسػبة تجػدد الغابػات، ونسػبة الغابات ويشمؿ التقييـ جػرد مسػاحة الغابػات باليكتػار، ومسػاحة الغابػات التػي تعرضػت لمحرائػؽ  -*
 التشجير الناجحة، ونسبة القطع غير القانوني، ونسبة الرعي في الغابات.

دىا، النفايات الحضرية ويشمؿ التقييـ كمية النفايات بالطف/ في السنة، وعدد المزابؿ الفوضوية، والقػدرة االسػتيعابية لممزابػؿ المراقبػة وعػد -*
 ايات وقدرتيا، وكمية المواد المسترجعة ونوعيتيا، والجمع االنتقائي في مستوى أماكف جمع النفايات.وعدد مراكز تكدس النف
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 .(1)ودوف أف يوضح  الميثاؽ البمدي لمبيئة طريقة تخصيص ىذه العائدات المالية
أمػػا فػػي القػػانوف المقػػارف تعتبػػر المواثيػػؽ المحميػػة وسػػيمة لمجماعػػات المحميػػة لمحصػػوؿ عمػػى دعػػـ مػػالي، ومػػػف 

المحميػػػة، تحػػػاوؿ الدولػػػة أف تخمػػػؽ نوعػػػا مػػػف االرتبػػػاط بػػػيف خػػػالؿ ىػػػذا الػػػدعـ المػػػالي لألعمػػػاؿ التػػػي تبرمجيػػػا الجماعػػػات 
 .(2)المنتخبيف المحمييف والييئات المركزية

إال أف نظػػاـ عمػػؿ الميثػػاؽ البمػػدي حػػوؿ البيئػػة والتنميػػة المسػػتدامة، ونظػػرا لحداثتػػو باعتبػػاره التطبيػػؽ األوؿ فػػي 
العمميػػػات المرتبطػػػة بحمايػػػة البيئػػػة، وطريقػػػة إجػػػراء الجزائػػػر، ال زاؿ يثيػػػر الغمػػػوض حػػػوؿ كيفيػػػة التمويػػػؿ، وكيفيػػػة إنجػػػاز 

الرقابػػة. ىػػذه اإلشػػكاليات العالقػػة بالمخططػػات المحميػػة ال تسػػمح بتحديػػد دقيػػؽ لعالقػػة الجماعػػات المحميػػة مػػع السػػمطات 
ت المركزية في تسيير وحمايػة البيئػة، وبػذلؾ ال تتضػح حػدود مسػؤولية الجماعػات المحميػة فػي تنفيػذ أو عػدـ تنفيػذ توجييػا

 ىذه المواثيؽ البيئية المحمية.
واسػػتكماال لمتخطػػيط البيئػػي المحمػػي أوصػػى الميثػػاؽ البمػػدي لحمايػػة البيئػػة والتنميػػة المسػػتدامة بإحػػداث مخطػػط 

 محمي لمبيئة.
                                                                                                                                                                                                                      

 نفايات المستشفيات ويشمؿ التقييـ حجـ النفايات طف/ سنة، عدد محطات إحراؽ نفايات المستشفيات وقدراتيا. -*
طف/ سنة، وكمية النفايات المكدسة ونوعيا، وعػدد المزابػؿ الفوضػوية،  النفايات الصناعية ويشمؿ التقييـ جرد كمية النفايات حسب النوع -*

قيمػػة وعػدد المزابػؿ المراقبػة وقػدراتيا، وعػػدد محطػات إحػراؽ النفايػات وقػػدراتيا، وكميػة المػواد المسػترجعة ونوعيتيػا، وكميػػة النفايػات التػي ليػا 
 وأنواعيا.

 دد المصابيف بالربو.نوعية اليواء ويشمؿ تقييـ كمية المموثات الجوية، وع -*
زالػة البقػع الدسػمة،  -* الساحؿ ويشمؿ تقييـ عدد شواطئ االستحماـ ونوعية مياىيا، وعدد المرامؿ وكمية الرماؿ المقتطعة، نسبة التشحيـ وا 

ف، والمنشػآت ومساحة المناطؽ االقتصادية السػياحية، التوسػع الحضػري والصػناعي باليكتػار، عػدد السػكاف المقيمػيف وعػدد السػكاف الموسػميي
 المينائية. 

 المناطؽ الجبمية ويشمؿ التقييـ المساحة المنجرفة، المساحة المعرضة لالنجػراؼ باليكتػار، إنتػاج المػواد العمفيػة، عػدد السػكاف المسػتقريف -*
 فييا، عدد رؤوس قطعاف الماشية.

المناطؽ الصناعية ويشػمؿ التقيػيـ فييػا  -باليكتار. * الواحات ويشمؿ التقييـ عرض عدد النخيؿ، وعدد السكاف ونسبة مموحة األراضي -* 
 . ³المساحة اإلجمالية لممناطؽ الصناعية باليكتار، وعدد مناصب الشغؿ في كؿ ىكتار، وكمية النفايات بالطف، وكمية المياه المترسبة بدسـ

األراضػػي الفالحيػػة -الحيوانيػػة والنباتيػػة المحميػػة. * التنػػوع البيولػػوجي ويشػػمؿ تقييمػػو األصػػناؼ الحيوانيػػة والنباتيػػة المتوطنػػة، واألصػػناؼ -*
ويشػػػمؿ التقيػػػيـ فييػػػا مسػػػاحة األراضػػػي الزراعيػػػة المتمفػػػة باليكتػػػار، ونسػػػبة اسػػػتعماؿ األسػػػمدة، ونسػػػبة اسػػػتعماؿ منتجػػػات الصػػػحة النباتيػػػة، 

 والمساحات الزراعية المستعممة.
السػػكف  -لكػػؿ سػػاكف، وعػػدد األشػػجار فػػي الوسػػط الحضػػري. * ²ي بػػـالمسػػاحات الخضػػراء ويشػػمؿ التقيػػيـ فييػػا مسػػاحة اإلطػػار المبنػػ -*

 الفوضوي ويشمؿ التقييـ فيو عمى عدد البنايات وعدد السكاف.
الميػػاه المسػػتعممة ويشػػمؿ التقيػػيـ فييػػا نسػػبة الػػربط بشػػبكة التطييػػر، نسػػبة التسػػرب فػػي القنػػوات الجامعػػة، عػػدد المنشػػآت، نسػػبة الػػربط  -*

 ستعممة، ونسبة معالجة المياه القذرة وحالة حمميا، وعدد اإلصابات باألمراض المتنقمة عف طريؽ المياه. بمنشآت معالجة المياه الم
لذلؾ تظؿ ضوابط تخصيص وتوزيع ىذه العائدات المالية لمبمديات غامضة، إذ يجيػؿ مػا إذا تػـ حسػابيا عمػى أسػاس جسػامة المشػاكؿ  - 1

 ى أساس توزيع مالي تناسبي بيف مختمؼ بمديات الوطف.البيئية المحمية بناء عمى تقويـ سابؽ، أـ عم
2
 -Patrick le louarn, les chartes de l'environnement entre décentralisation et déconcentration, conception 

et mise en œuvre d'une politique publique de l'état. RJ.E. 1-1995. p. 28. 
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 2004 – 2001المحمي لعام  21المطمب الثاني: التخطيط البيئي المحمي: أجندا 
مػي فػي مجػاؿ حمايػػة البيئػة، واالىتمػاـ المتزايػد بموضػوع حمايػػة نتيجػة لمعجػز الكبيػر الػذي آؿ إليػػو التػدخؿ المح

البيئػػػة، اقتنػػػع المخطػػػط الجزائػػػري بأىميػػػة تغيػػػر مػػػنيج التػػػدخؿ المحمػػػي فػػػي تسػػػيير وحمايػػػة البيئػػػة بإدخػػػاؿ عنصػػػر التنبػػػؤ 
، 2004 – 2001المحمػػػي  21والتصػػور فػػي العمػػؿ البيئػػي المحمػػػي، مػػف خػػالؿ المخطػػط المحمػػػي لمعمػػؿ البيئػػي أجنػػدا 

 والذي تـ النص عميو في الميثاؽ البمدي حوؿ البيئة والتنمية المستدامة.
المحمية إلى تحسيف الوضع البيئي وضماف تنمية مستديمة لمبمدية عمػى نحػو مػا أقػره المجتمػع  21تيدؼ أجندا 

االستشػػػارة فػػي ريػػػو ديجػػػانيرو. كمػػا حثػػػت عمػػػى إثػػراء أسػػػموب التسػػػيير المحمػػي البيئػػػي بتوسػػػيع  1992الػػدولي فػػػي يونيػػػو 
والمشػػاركة والمشػػاورة مػػع كػػؿ الشػػركاء والفػػاعميف وممثمػػي المجتمػػع المػػدني، وتبنػػي الجماعػػات المحميػػة المتجانسػػة طبيعيػػا 

، وذلػػػؾ بإحػػػداث أدوات (1)تخطػػػيط بيئػػػي متجػػػانس وبػػػرامج مشػػػتركة لمكافحػػػة التمػػػوث أو لممحافظػػػة عمػػػى العناصػػػر البيئيػػػة
 .(2)البيئة تسييرا فعاال وغير مكمؼ وآليات لمتعاوف فيما بينيا مف أجؿ تسيير

 وتضمف مخطط التسيير المحمي لحماية البيئة :
 ضماف التسيير المستديـ لمموارد الطبيعية والبيولوجية، -
وتييئػػة المنػػاطؽ الصػػناعية، ومنػػاطؽ التوسػػع السػػياحي، والمنػػاطؽ المحميػػة، والمواقػػع األثريػػة والثقافيػػة   -

 والتاريخية وتسييرىا، 
طار الحياة داخؿ التجمعات العمرانية، ترقية المدي -  نة وا 
 وتسيير النفايات، ومكافحة تموث األوساط المستقبمة؛ مف مياه وىواء وتربة، -
 والمحافظة عمى األراضي الفالحية.  -

ولتحقيؽ ىذا التكامؿ والتنسيؽ بيف مختمػؼ البمػديات التػي تشػترؾ فػي أوسػاط بيئيػة متجانسػة أو تواجييػا  
 ، تتولى كؿ مف مديريات البيئة ومشروع نظاـ الجية عممية التنسيؽ.مشاكؿ بيئية موحدة

 المطمب الثالث: دور مديرية البيئة الوالئية في عممية التنسيق  
إضػػافة إلػػى الػػػدور التنسػػيقي الػػػذي تقػػوـ بػػػو مػػديريات البيئػػة بػػػيف البمػػديات عمػػػى مسػػتوى الواليػػػة، يبقػػى التحػػػدي 

مػي ىػو كيفيػة تصػور نمػوذج شػمولي لػربط نسػيج العالقػات بػيف مختمػؼ المصػالح األكبر الذي يواجو عممية التنسػيؽ المح
الالممركزة المحمية التي تسير عمى تسيير إحدى العناصر البيئية، والتي تخضع لوصػايات وزاريػة مختمفػة كمديريػة الميػاه 

 ،السياحة والبيئة.    والري، الغابات حفظ الصحة النباتية والحيوانية، والفالحة، الصناعة، الطاقة، الثقافة،
؛ والتػػي تعػػػد (3)ىػػذا التحػػدي الكبيػػر أجػػاب عميػػػو المشػػرع الجزائػػري مػػف خػػالؿ اسػػػتحداث مػػديريات والئيػػة لمبيئػػة

 الجياز الرئيسي التابع لمدولة في مجاؿ مراقبة تطبيؽ القوانيف والتنظيمات المتعمقة بحماية البيئة أو التي تتصؿ بيا.
                                                             

وذلؾ مف أجؿ القضاء عمى نظاـ التقطيع اإلداري التقميدي في توزيع المياـ والصالحيات المتعمقػة بحمايػة البيئػة، والتػي ال تتماشػى مػع  - 1
 خصوصية موضوع حماية البيئة؛ التي ال تعرؼ أوساطيا الطبيعية حدودا جغرافية محمية.

 .2004 – 2001ػ الميثاؽ البمدي حوؿ البيئة والتنمية المستدامة  2
، 1996/   07المتضمف إحػداث مفتشػية لمبيئػة فػي الواليػة، ج. ر. عػددو ،1996يناير  27المؤرخ في  60 – 96مرسـو تنفيذي رقـ  - 3

 .2003/ 80. ج. ر. عدد 2003ديسمبر  17المؤرخ في  494 -03المعدؿ والمتمـ بموجب 
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بيئػػػة بتصػػػور وتنفيػػػذ برنػػػامج لحمايػػػة البيئػػػة عمػػػى كػػػؿ تػػػراب الواليػػػة، باالتصػػػاؿ مػػػع تتكفػػػؿ المديريػػػة الوالئيػػػة لم 
األجيزة األخرى فػي الدولػة والواليػة والبمديػة، ووضػع التػدابير الراميػة إلػى الوقايػة مػف كػؿ أشػكاؿ تػدىور البيئػة ومكافحتػو، 

يولػػػػوجي وتنميتػػػػو وصػػػػيانة الثػػػػروات السػػػػيما التمػػػػوث، والمضػػػػار، والتصػػػػحر، وانجػػػػراؼ التربػػػػة، والحفػػػػاظ عمػػػػى التنػػػػوع الب
 .(1)الصيدية، وترقية المساحات الخضراء والنشاط البستني

 المطمب الرابع: النظام القانوني لممخططات المحمية لمبيئة
نتيجة لحداثة اعتماد نظاـ التخطيط البيئي المحمي، فإنو ال يزاؿ يشوبو غمػوض فػي جوانػب متعػددة مػف    

ة متخصصػػة تقػػوـ بالعمػػؿ التنبػػؤي الخػػاص بحمايػػة البيئػػة بمفردىػػا. ذلػػؾ أف الطريقػػة التػػي بينيػػا عػػدـ وجػػود ىيئػػات محميػػ
اعتمدت بيا ىذه المخططات البيئية المحميػة تمػت عػف طريػؽ فػتح نقػاش عػاـ حػوؿ حالػة البيئػة تحػت إشػراؼ وزارة تييئػة 

بؤ والتصػور الػالـز لتسػيير مختمػؼ المشػاكؿ ، ولـ يرؽ إلى حدود التن(2)اإلقميـ والبيئة. واتسـ ىذا النقاش بالطابع المطمبي
 البيئية.

ىػػػذه التجربػػػة األولػػػػى لمتخطػػػيط البيئػػػي المحمػػػػي تػػػدفعنا لمبحػػػث فػػػػي القػػػوانيف المقارنػػػة عػػػػف كيفيػػػة اعتمػػػاد ىػػػػذه 
المخططػػات والمواثيػػؽ المحميػػة، إذ نجػػد أف تجربػػة التخطػػيط البيئػػي المحمػػي فػػي فرنسػػا تمػػت بطريقػػة مختمفػػة؛ بحيػػث تػػـ 

، وتػػـ contrats de plan état/régionة والجيػػة وضػع المواثيػؽ البيئيػة فػي إطػار عقػػود البػرامج الموقعػة بػيف الدولػ
، ولػيس بأسػموب المنحػة كمػا ىػي عميػو التجربػة الجزائريػة، نظػرا لعػدـ اسػتكماؿ (3)تحديد محتواىا بصورة اتفاقية وتفاوضية

 بناء الجيات.
ات ومػػػف ويبػػػيف أسػػػموب اعتمػػػاد المواثيػػػؽ المحميػػػة فػػػي التجربػػػة الفرنسػػػية والػػػذي يػػػتـ باالتفػػػاؽ بػػػيف الدولػػػة والجيػػػ

خالليا البمديات، بأنو ييدؼ إلػى القضػاء عمػى االنفصػاؿ والتنػاقض الحاصػؿ فػي نظػـ التسػيير المحميػة والتػي تتػراوح بػيف 
 .(5)، ومف أجؿ أف يحمؿ المخطط المحمي التطمعات والتوجييات المركزية(4)الالمركزية والالتركيز

وبػػػػذلؾ نجػػػػد أف المواثيػػػػؽ البيئيػػػػة فػػػػي الجزائػػػػر وضػػػػعت بطريقػػػػة المػػػػنح وبػػػػدوف وجػػػػود أي تنسػػػػيؽ مسػػػػبؽ بػػػػيف 
الجماعػػات المحميػػة المتجانسػػة جغرافيػػا وطبيعيػػا أو المنضػػوية ضػػمف نفػػس نظػػاـ الجيػػة الواحػػدة فيمػػا بينيػػا أو فيمػػا بينيػػا 

المحمػػي المحػػض؛ الػػذي ال يخػػرج عػػف التوزيػػع  وبػػيف الجيػػات، وليػػذا السػػبب تميػػزت ىػػذه المواثيػػؽ والمخططػػات بالطػػابع
، وترتيبػػا عمػػى ذلػػؾ لػػـ تسػػاىـ المواثيػػؽ البيئيػػة المحميػػة فػػي تجسػػيد نظػػاـ -بمديػػة، واليػػة-الكالسػػيكي لمصػػالحيات المحميػػة

 التخطيط الجيوي، وانحصرت ضمف أساليب التسيير المحمي التقميدية. 

                                                             
، والمتضػػػمف إحػػداث مفتشػػية لمبيئػػة فػػي الواليػػػة، 1996ينػػاير  27ؤرخ فػػي المػػ 60 – 96( مػػف المرسػػـو تنفيػػػذي رقػػـ 2المػػادة الثانيػػة ) -1

 السابؽ. 494 -03المعدؿ والمتمـ بموجب المرسـو التنفيذي 
بمناسػبة حضػوري لمنقػاش العػاـ الػذي نظمتػو وزارة تييئػة اإلقمػيـ عمػى مسػتوى واليػة أدرار، عبػرت معظػـ التػدخالت عػف جانػب مطمبػػي   - 2

ومادي مباشر، إما لفائدة المنتخبيف المحمييف أو لمجمعيات، وانحصر النقاش في سرد المشاكؿ والعوائؽ، دوف وجود نقاش بنػاء حػوؿ تصػور 
 تي تعاني منيا البيئة في ىذه المنطقة الصحراوية. موضوعي لمحموؿ ال

3
 - Patrick le louarn, les chartes de l'environnement entre décentralisation et déconcentration, conception 

et mise en œuvre d'une politique publique de l'état. RJ.E. 1-1995. p. 28. 
4
 - Patrick le louarn, op. Cit. p.36.  

5
 -Ibid, p.33. 
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طػات البيئيػة يوضػح أف المخططػات المحميػة لمبيئػة لػـ ىذا االختالؼ الجذري في طريقة وضع المواثيؽ والمخط
تحػػػدث أي تغييػػػر فػػػي نمػػػط التسػػػيير البيئػػػي المحمػػػي عمػػػى مسػػػتوى التنسػػػيؽ بػػػيف مختمػػػؼ الجماعػػػات المحميػػػة المتجانسػػػة 

 طبيعيا، وال عمى مستوى تعزيز ربط التخطيط البيئي المحمي بالتخطيط البيئي المركزي. 
لة عػدـ وضػوح النظػاـ القػانوني الػذي يحكػـ األىػداؼ التػي رسػميا المخطػط كما يثير ىذا التخطيط المحمي مسػأ

لمتخطػػيط المحمػػي"، ويثػػور التسػػاؤؿ حػػوؿ مػػا إذا كانػػت توجييػػات ىػػذا المخطػػط المحمػػي تتمتػػع بػػنفس  21المحمػػي "أجنػػدا 
نيػة قػوة قانونيػة واضػحة، النظاـ القانوني لوثائؽ التييئة والتعمير، والتي أحرزت بفعػؿ إدراجيػا ضػمف قػوانيف التييئػة العمرا

 تمـز اإلدارة واألفراد عمى احتراميا قضائيا.
ولإلجابػػة عػػف ىػػذا التسػػاؤؿ وفػػي ظػػؿ الغمػػوض القػػانوني الػػذي يحػػوـ حػػوؿ ىػػذه المخططػػات البيئيػػة المحميػػة، 

لػب فيػو لمشػروع قػانوف حمايػة البيئػة، والػذي طا 1994نعرض النقاش الذي تػـ بمناسػبة اقتػراح وزيػر البيئػة الفرنسػي سػنة 
 schémas départementaux des espaces et du"اعتمػاد مخططػػات والئيػػة لألوسػػاط والتػراث الطبيعػػي

patrimoine naturel" والتػػػي أثيػػػر بشػػػأنيا تسػػػاؤؿ جػػػوىري يتعمػػػؽ بكيفيػػػة إدمػػػاج ىػػػذا األسػػػموب إلػػػى جانػػػب وسػػػائؿ ،
ى، كمػػا أثيػػرت مشػػكمة السػػمطات التػػي التخطػػيط األخػػرى، وبخاصػػة مخططػػات التييئػػة والتعميػػر، وكػػؿ المخططػػات األخػػر 

تقػػوـ بتحضػػير ىػػذه الوثػػائؽ والسػػير عمػػى تطبيقيػػا، وىػػؿ باإلمكػػاف جمػػع كػػؿ فػػروع التخطػػيط القطػػاعي ودمجيػػا فػػي إطػػار 
وثػػائؽ موحػػدة تسػػمى وثػػائؽ البيئػػة ؟ أـ تحػػتفظ أدوات التخطػػيط األخػػرى بنظاميػػا القػػانوني ويضػػاؼ إلييػػا ىػػذا التخطػػيط 

 ؟ (1)الجديد المتخصص
نتقػػػؿ ىػػػػذا التسػػػاؤؿ بفعػػػػؿ عػػػػدـ وضػػػوح النظػػػػاـ القػػػػانوني لمتخطػػػيط البيئػػػػي المتخصػػػػص إلػػػى النظػػػػاـ القػػػػانوني ي

الجزائػػري، إذ أنػػو وعمػػى الػػرغـ مػػف أف المشػػرع الػػوطني كػػرس قناعػػة عػػدـ نجاعػػة السياسػػات القطاعيػػة، وضػػرورة اعتمػػاد 
الػػػوطني لألعمػػػاؿ مػػػف أجػػػؿ البيئػػػة  ، إال أف ىػػػذه القناعػػػة التػػػي ترجمػػػت مػػػف خػػػالؿ المخطػػػط(2)تخطػػػيط بيئػػػي متخصػػػص

والتنمية المستدامة، والمخططات المحمية لمبيئة، تظؿ تثير المبس حوؿ القيمػة القانونيػة ليػذه المخططػات المحميػة الجديػدة 
ومػػػػػدى انسػػػػػجاميا مػػػػػع أسػػػػػاليب التخطػػػػػيط القطػػػػػاعي األخػػػػػرى، مثػػػػػؿ مخططػػػػػات التييئػػػػػة العمرانيػػػػػة، ومخططػػػػػات الميػػػػػاه 

 والغابات...الخ.
، نجػػد أف 2004 -2001لمعمػؿ البيئػػي المحمػػي 21ث القيمػػة القانونيػة لكػػؿ مػػف الميثػاؽ البمػػدي وأجنػػدا مػف حيػػ

ىػػذه اآلليػػات لػػـ تصػػدر بموجػػب قػػانوف أو مرسػػوـ تنفيػػذي كمػػا ىػػي عميػػو مخططػػات التييئػػة والتعميػػر، بػػؿ جػػاءت نتاجػػا 
راحػػات التػػي قػػدمت فػػي ىػػذا النقػػاش، اسػػتميمت لنقػػاش عػػاـ فتحتػػو وزارة تييئػػة اإلقمػػيـ والبيئػػة، وعمػػى ضػػوء المطالػػب واالقت

مجموعػػة مػػف األىػػداؼ واألعمػػاؿ والترتيبػػات وضػػمنت فػػي ىػػذيف الػػوثيقتيف، وبيػػذا ال يشػػكؿ اعتمػػاد الميثػػاؽ البمػػدي لمبيئػػة 
لمعمػػؿ البيئػػي بيػػذه الطريقػػة، مخططػػا بػػالمفيوـ الشػػكمي كمػػا ىػػي عميػػو مخططػػات التييئػػة والتعميػػر، ومنػػو ال  21وأجنػػدا 
المحمػي؛ وفػي ظػؿ عػدـ اكتمػاؿ نظاميمػا  21دعاء بيا أماـ القضاء. وبػذلؾ يعتبػر الميثػاؽ البمػدي لمبيئػة وأجنػدا يمكف اإل

القػػانوني الػػػذي يوضػػح طريقػػػة إعػػدادىما واألطػػػراؼ المشػػػاركة فييمػػا ومػػػدى إلزاميتيمػػا بالنسػػػبة لػػإلدارة والمػػػرتفقيف، مجػػػرد 

                                                             
1
 - Yves Jegouzo, op. Cit, p. 610. 
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رة االعتنػػػاء بحمايػػػة البيئػػػة، وال تفػػػرض عمييػػػا تبعػػػات قانونيػػػة وثيقػػػة أخالقيػػػة ومعنويػػػة تحسػػػس الجماعػػػات المحميػػػة بضػػػرو 
 مباشرة.

ضافة إلى غموض النظاـ القانوني ليذه المخططات المحمية لمبيئة، فإنيا تساىـ مف ناحيػة أخػرى فػي تضػخـ  وا 
 ة أخالقية.النصوص والوثائؽ وتزيد مف تمييع مسؤولية الجماعات المحمية في حماية البيئة؛ بفعؿ تحويميا إلى مسؤولي

في األخير يتضح أنو يجب إعادة النظر في الطريقة التي اعتمدت بيػا المخططػات البيئيػة المحميػة، مػف خػالؿ 
شػػػراؾ فعػػػاؿ لكػػػؿ الشػػػركاء، مػػػع بيػػػاف النظػػػاـ القػػػانوني ليػػػذه التوجييػػػات التػػػي  تحضػػػير لجػػػاف عمػػػؿ متعػػػددة القطاعػػػات، وا 

رى المجسدة فػي مختمػؼ أدوات التخطػيط العمرانيػة والقطاعيػة تتمخض عف عمؿ ىذه المجاف، إلى جانب التوجييات األخ
المحمية، مف أجؿ القضاء عمػى كػؿ تعػارض أو تضػارب فػي األىػداؼ والوسػائؿ التػي تتضػمنيا وثػائؽ التخطػيط المحميػة. 

وتنسػيؽ  ونظرا لتغير أسموب تسيير البيئة اتجو التخطيط البيئي الحالي إلى التركيز عمػى التخطػيط الجيػوي إليجػاد تكامػؿ
 لمتخطيط المحمي.

 المطمب الخامس: التخطيط الجيوي: أسموب يالءم األنظمة البيئية وانتشار ظاىرة التموث
بفعػػؿ التػػدىور الخطيػػر الػػذي شػػيدتو مختمػػؼ العناصػػر الطبيعيػػة، مػػف جػػراء قصػػور التػػدخؿ المحمػػي التقميػػدي، 

خػالؿ اسػتحداث آليػات لمتخطػيط الجيػوي والمتمثمػة  اقتنع المشرع الجزائػري بضػرورة اعتمػاد أسػموب التسػيير الطبيعػي مػف
في الندوة الجيويػة لتييئػة اإلقمػيـ وتنميتػو المسػتدامة )ثانيػا(، واألحػواض الييدروغرافيػة )ثالثػا(. ونظػرا لحداثػة إنشػاء النػدوة 

 آليات التخطيط الجيوي فإنو ينبغي بياف نظاميا القانوني وعالقاتيا مع الجماعات المحمية )رابعا(. 
 ثانيا: الندوة الجيوية لتييئة اإلقميم وتنميتو: تحول جذري في تسيير حماية البيئة

أقر المشرع الجزائري بعد فترة مخػاض طويمػة  نظػاـ "النػدوة الجيويػة لتييئػة اإلقمػيـ"  الػذي تأسػس عمػى مسػتوى 
لمتنظػػيـ. وعػػرؼ برنػػامج الجيػػة لتييئػػة ، وتػػرؾ تشػػكيمتيا ومياميػػا وكيفيػػات سػػيرىا (1)برنػػامج الجيػػة لتييئػػة اإلقمػػيـ وتنميتػػو

اإلقمػػػػيـ بأنػػػػو: "اإلقمػػػػيـ الػػػػذي يتكػػػػوف مػػػػف عػػػػدة واليػػػػات متاخمػػػػة، ليػػػػا خصوصػػػػيات فيزيائيػػػػة ووجيػػػػات إنمائيػػػػة مماثمػػػػة أو 
"، ويوافػػؽ ىػػذا التعريػػؼ مػػا ذىػػب إليػػو الفقػػو فػػي تعريػػؼ الجيػػة بأنيػػا "تعبيػػر عػػف التنػػوع الجغرافػػي واالقتصػػادي  (2)متكاممػػة

لثقافي، وبذلؾ فإنيا موجودة ومحددة بذاتيا وما عمى رجاؿ القػانوف إال إعطػاء الصػبغة القانونيػة الالزمػة ليػذه والطبيعي وا
 .(3)الفئة المتجانسة إقميميا لضماف حمايتيا وبقائيا"

 يشػػكؿ ىػػذا البرنػػامج فضػػاء تنسػػيقيا لتنميػػة اإلقمػػيـ وتييئتػػو، وبرمجػػة السياسػػات الوطنيػػة المتعمقػػة بتييئػػة اإلقمػػيـ،
طارا لمتشاور والتنسيؽ بيف الجيات مف أجؿ إعداد المخطط الجيػوي لتييئػة اإلقمػيـ وتنفيػذه ومتابعتػو . ويتػولى وضػعو (4)وا 

                                                             
 ، يتعمؽ بتييئة اإلقميـ وتنميتو المستدامة.20 – 01مف قانوف رقـ   51المادة  - 1
 السابؽ. 20 – 01مف قانوف رقـ  03المادة  - 2

3
- Jean Hartico, le bon usage de la région,  la revue administrative. N° 159, 1974. p. 

، فقػد أقػػر المشػرع الفرنسػي أداة التنظػػيـ -والػذي لػـ يكتمػػؿ بعػد-وخالفػا لمتػأخر الكبيػػر الػذي عرفػو الشػػروع فػي إقػرار نظػػاـ الجيػة فػي الجزائػػر
باعتبػاره أسػػموب إداري حػػديث ييػدؼ إلػػى تحقيػؽ جممػػة مػػف األىػداؼ؛ مػػف بينيػا القضػػاء أو التقميػػؿ مػف النقػػائص التػػي  1972الجيػوي سػػنة 

 أفرزىا نظاـ التقطيع اإلداري لتسيير وحماية البيئة.
 السابؽ. 20 – 01مف قانوف  47المادة  - 4
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سػػنة. ووفقػػا ليػػذا  20لمػػدة عشػػروف  (2)بالتنسػػيؽ مػػع النػػدوة الجيويػػة (1)المجمػػس الػػوطني لتييئػػة اإلقمػػيـ وتنميتػػو المسػػتدامة
، وأحػاؿ موضػوع تحديػد الواليػات التػي يتشػكؿ منيػا كػؿ فضػاء (3)ضػاءات الجيويػةالتوجو الجديػد حػدد المشػرع الػوطني الف

 .(4)جيوي لتييئة اإلقميـ وتنميتو المستدامة عمى التنظيـ
" أف الفضاء الجيوي يشكؿ الفضاءات الصغرى التػي يمكػف أف تتبمػور فييػا 2020واعتبر برنامج "تييئة جزائر 
والمنسػؽ لممػوارد واإلمكانيػات الخاصػة بكػؿ فضػاء جيػوي. وأشػار بػأف التخطػيط  تنمية ذاتية، مػف خػالؿ التجنيػد العقالنػي

الجيػػوي ييػػدؼ إلػػى القضػػاء عمػػى السػػمبيات والنقػػائص التػػي تعتػػري نظػػاـ التخطػػيط القطػػاعي، واالخػػتالالت الناجمػػة عػػف 
ة وىػػي فػػي طريقيػػا عػػدـ المسػػاواة فػػي معالجػػة المشػػاكؿ الجيويػػة، وأوضػػح بأنػػو لػػـ يػػتـ بعػػد ىيكمػػة كػػؿ الفضػػاءات الجيويػػ

 .(5)لذلؾ
كمػا يتضػػمف أسػػموب التخطػػيط الجيػػوي مراجعػػة وسػػائؿ التخطػػيط المحميػػة، مػػف أجػػؿ تفعيػػؿ مبػػدأ التخطػػيط فيمػػا 

عػػادة النظػػر فػػي المخططػػات البمديػػة لمتنميػػة، principe de l'inter- communautéبػػيف المجموعػػات البمديػػة  ، وا 
 .  (6)مع الفضاء ما بيف البمديات لصالح نظاـ تخطيط أكثر شمولية، وأكثر تناسبا

                                                             
 السابؽ. المتعمؽ بتييئة اإلقميـ وتنميتو المستدامة 20 – 01مف القانوف  50و 21المادة   -  1
 السابؽ. 20 -01مف قانوف  51المادة  - 2
وسػط، والفضػاء الجيػوي لتييئػة اإلقمػيـ وتنميتػو  –والتي تـ حصرىا في الفضاءات التالية: الفضاء الجيػوي لتييئػة اإلقمػيـ وتنميتػو شػماؿ  - 3

وسػػط،  –غػرب، والفضػػاء الجيػػوي لتييئػػة اإلقمػػيـ وتنميتػػو اليضػػاب العميػػا  –وتنميتػػو شػػماؿ  شػػرؽ، والفضػػاء الجيػػوي لتييئػػة اإلقمػػيـ –شػماؿ 
غػػرب، الفضػػاء  –شػػرؽ، الفضػػاء الجيػػوي لتييئػػة اإلقمػػيـ وتنميتػػو اليضػػاب العميػػا  –والفضػػاء الجيػػوي لتييئػػة اإلقمػػيـ وتنميتػػو اليضػػاب العميػػا 

يػوي لتييئػة اإلقمػيـ وتنميتػو جنػوب غػرب، الفضػاء الجيػوي لتييئػة اإلقمػيـ وتنميتػو شػرؽ، الفضػاء الج –الجيوي لتييئة اإلقميـ وتنميتػو جنػوب 
 أقصى الجنوب.

"، إلػػى ضػػرورة القيػػاـ بمراجعػة شػػمولية لمقائمػػة الحاليػػة لالسػػتثمار أمػػاـ 2020وإلنجػاح أسػػموب التخطػػيط الجيػػوي أشػػار برنػامج "تييئػػة جزائػػر 
بعد ذلؾ تصنيؼ االستثمارات المركزية إلى طائفتيف جديػدتيف، أوالىمػا تتضػمف العمميػات  الجياز المركزي لتسجيؿ االستثمارات، عمى أف يتـ

، أو ذات الطابع الوطني والتػي يػتـ تسػييرىا مركزيػا، وتتضػمف الطائفػة الثانيػة العمميػات inter-regionalذات الطابع المشترؾ بيف الجيات 
إلػى نفػس اإلطػار الجيػوي، وتخضػع فػي المسػتقبؿ لالسػتثمارات غيػر المركزيػة فػي  ذات المصمحة الجيوية أو فيمػا بػيف الواليػات التػي تنتمػي

 إطار عقود التنمية لمدولة والجماعات المحمية  
 -  Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Aménager l'Algérie de 2020, mars 
2004. p, 161. 

 ؽ.الساب بتييئة اإلقميـ وتنميتو المستدامةالمتعمؽ   20 – 01مف قانوف   48المادة  -  4
5 - Ibid. p, 163. 
تتضمف المخططات الجيوية تقييـ األوضاع، وتحضير وثيقػة تحميميػة استشػرافية،  وخطػة  السابؽ.  20 – 01مف القانوف   49المادة  -  6

 مية المستدامة، وبياف لممؤىالت والوجيات األساسية لمفضاء المقصود،مرفقة بوثائؽ خرائطية تبيف مشروع تييئة اإلقميـ والتن
 والترتيبات المتعمقة بالحفاظ عمى الموارد والسيما منيا الماء واستعماليا استعماال رشيدا، 

 تموقع البنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية،   -
 االقتصادي والتضامف واندماج السكاف وتوزيع األنشطة والخدمات والتسيير المحكـ لمفضاء،تنظيـ العمراف بما يشجع التطور   -

 



109 
 

ولضػػػماف التجسػػػيد الفعمػػػي لمتوجييػػػات والتصػػػورات التػػػي تػػػرد فػػػي المخططػػػات الجيويػػػة، تػػػـ تدعيمػػػو بػػػالمخطط 
طػػار التػػرابط القػػانوني  (1)الػػوالئي لتييئػػة اإلقمػػيـ وتنميتػػو المسػػتدامة، والػػذي يشػػكؿ المرجعيػػة األساسػػية لمتنميػػة المحميػػة، وا 

لمفضاء الجيوي ما بيف الواليات. وىو بذلؾ يشكؿ أداة لمتنسيؽ عمى المستوى الجيػوي لتنفيػذ التوجييػات العامػة الجيويػة، 
عادة االعتبار لمخصوصيات المحمية الموجودة  عمى المستوى البمدي أو ما بيف البمديات. وا 

" إلى أف ىػذا النسػؽ الجديػد لمتخطػيط الجيػوي، يمثػؿ إعػادة تأىيػؿ لممخطػط 2020ويشير برنامج "تييئة جزائر 
لمبمػػديات والمجموعػات البمديػػة مػػف أجػػؿ جعمػػو يسػاير الفضػػاء الجيػػوي التنسػػيقي، ومػػف  PDAUالرئيسػي لمتييئػػة والتعميػػر 

يمسيا التأىيؿ، توسػيع مشػاركة واستشػارة كػؿ الفػاعميف االقتصػادييف والحركػة الجمعويػة فػي جميػع مراحػؿ بيف النقاط التي 
إعػػػداد المخطػػػط بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ مرحمػػػة الموافقػػػة النيائيػػػة عمػػػى المخطػػػط، وجعػػػؿ المخطػػػط الجيػػػوي المتضػػػمف التوجييػػػات 

 لمخطط التييئة والتعمير. العامة، وكذا المخطط الوالئي لتييئة اإلقميـ وتنميتو المستدامة مرجعية
وبيػػذا التػػدرج التصػػاعدي مػػف مخطػػط التييئػػة والتعميػػر إلػػى المخطػػط الػػوالئي لتييئػػة اإلقمػػيـ وتنميتػػو المسػػتدامة، 
إلػػى المخطػػط الجيػػوي، تتحػػوؿ كػػؿ األدوات المحميػػة لمتخطػػيط إلػػى مجسػػد لمتصػػورات المركزيػػة لمسياسػػة الوطنيػػة لتييئػػة 

 اإلقميـ وتنميتو المستدامة.
تفعيػػػؿ ىػػػذا الفضػػػػاء الجيػػػوي تضػػػمنت ىيكمػػػػة وزارة تييئػػػة اإلقمػػػػيـ والبيئػػػة اسػػػتحداث مديريػػػػة خاصػػػة بالعمػػػػؿ ول

الجيػػػوي والتمخػػػيص والتنسػػػيؽ، وتضػػػـ مديريػػػة فرعيػػػة لمبرمجػػػة الجيويػػػة، ومديريػػػة فرعيػػػة لمتوجيػػػو الفضػػػائي لالسػػػتثمار، 
 .(2)والمديرية الفرعية لمتنمية المحمية المتكاممة

المؤسسػػي عمػػى مسػػتوى وزارة تييئػػة اإلقمػػيـ والبيئػػة، مؤشػػرا عمػػى رغبػػة حقيقيػػة فػػي تجسػػيد ىػػذا يعػػد ىػػذا التحػػوؿ 
األسموب الحديث والفعاؿ في حماية البيئة، والتخمي فػي نفػس الوقػت عػف األسػموب التقميػدي فػي تسػيير حمايػة البيئػة وفقػا 

 لمتقطيع اإلداري الكالسيكي.

                                                                                                                                                                                                                      

ترقيػػة األنشػػطة الفالحيػػة وتجديػػد إحيػػاء الفضػػاءات الريفيػػة مػػع مراعػػاة تنوعيػػا وضػػماف تحسػػيف اإلطػػار المعيشػػي لمسػػكاف وتنػػوع األنشػػطة  -
 االقتصادية والسيما غير الفالحية منيا،

حيػاء الفضػاءات الميػددة، والمشػاريع ترقية األعماؿ  - عػادة تجديػد وا  المتعمقػة بتفعيػؿ االقتصػاد الجيػوي عػف طريػؽ دعػـ األنشػطة والشػغؿ وا 
 االقتصادية الواعدة لمتصنيع والموفرة لفرص الشغؿ، 

 اقتصاديا وسبؿ معالجتيا،  ترتيبات تنظيـ البنية الحضرية والتطوير المنسجـ لممدف، واألعماؿ التي تتطمبيا الفضاءات اليشة بيئيا أو -
واألعمػػاؿ الخاصػػة بالحفػػاظ عمػػى التػػراث الثقػػافي والتػػاريخي واألثػػري وتثمينػػو مػػف خػػالؿ ترقيػػة أقطػػاب لمتطػػور الثقػػافي واألنشػػطة المرتبطػػة 

 باإلبداع الفني وباالستغالؿ المناسب لمثروات الثقافية.
لزمنيػة، كمػا يمكػف أف يوصػي بوضػع أدوات التييئػة والتخطػيط البيئػي لكػؿ يحدد المخطط الجيوي لتييئة اإلقميـ األعمػاؿ ذات الحصػص ا -

 فضاء خاضع لألحكاـ الخاصة.
يػػتـ إعػػداد المخطػػط الػػوالئي لتييئػػة اإلقمػػيـ بمبػػادرة مػػف الػػوالي، ويعػػرض عمػػى المجمػػس الشػػعبي  .20 -01مػػف  55والمػػادة  54المػػادة  - 1

 لممصادقة عميو، ويمتد طيمة المدة التي يشمميا المخطط الجيوي لتييئة اإلقميـ. الوالئي
، يتضػػمف تنظػػيـ اإلدارة المركزيػػة فػػي وزارة تييئػػة اإلقمػػيـ 2000ينػػاير  07المػػؤرخ فػػي  09-01مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  04المػػادة  - 2

 والبيئة. 
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ث األحػػػواض الييدروغرافيػػػة، لتسػػػيير المػػػوارد المائيػػػة والنشػػػاطات واسػػػتكماال لبنػػػاء الفضػػػاء الجيػػػوي تػػػـ اسػػػتحدا
 المرتبطة بيا عمى مستوى الحوض.

 ثالثا: األحواض الييدروغرافية: أسموب طبيعي لتوحيد االختصاصات المحمية
اعتمد المشرع الجزائري تنظيـ تسيير الموارد المائية مػف خػالؿ اعتمػاد نظػاـ التخطػيط الجيػوي بحسػب االمتػداد 

لطبيعػي لحػػوض أو مجموعػػة مػف األحػػواض، ودوف أف يحػػدث أجيػزة إداريػػة إضػػافية، ذلػؾ أنػػو تػػـ تقسػيـ التػػراب الػػوطني ا
إلى وحدات ىيدروغرافية طبيعية تسػمى أحػواض ىيدروغرافيػة، والتػي عمػى ضػوئيا يػتـ تصػور المحافظػة النوعيػة والكميػة 

 .(1)افية فيو عف طريؽ التنظيـلمموارد المائية وضمانيا، وتحدد تسمية األحواض الييدروغر 
وبناء عمى تقسيـ التراب الوطني إلى أحواض ىيدروغرافية، أقػر المشػرع الجزائػري نظامػا خاصػا لتسػيير المػوارد 
المائيػػػػة، يتناسػػػػػب مػػػػع خصوصػػػػػية االمتػػػػداد الطبيعػػػػػي ليػػػػذه األحػػػػػواض المائيػػػػة، ويتجػػػػػاوز التقطيػػػػع اإلداري اختصػػػػػاص 

تػػػدخؿ منسػػػجـ بػػػيف مختمػػػؼ البمػػػديات والواليػػػات التػػػي تنبسػػػط عمػػػى امتػػػداد الوسػػػط الجماعػػػات المحميػػػة، لغػػػرض تحقيػػػؽ 
 الطبيعي.

لقػػػػػد جسػػػػػد قػػػػػانوف الميػػػػػاه ىػػػػػذا التقسػػػػػيـ الطبيعػػػػػي الختصػػػػػاص الجماعػػػػػات المتواجػػػػػدة عمػػػػػى مسػػػػػتوى الحػػػػػوض 
و الطػػػػابع الييػػػدروغرافي، والتػػػػي تتػػػولى دراسػػػػة جميػػػػع األشػػػغاؿ والمنشػػػػآت والتجييػػػػزات التػػػي ليػػػػا طػػػػابع المنفعػػػة العامػػػػة أ

اإلسػػتعجالي، وتتػػولى تنفيػػذىا واسػػتغالليا فػػي إطػػار مخطػػط تييئػػة الميػػاه واسػػتعماليا، وىػػذا ضػػمف تخطػػيط تعبئػػة المػػوارد 
 .(2)المائية واستعماليا

يػػػتـ تجسػػػيد ىػػػذا التخطػػػيط عػػػف طريػػػؽ مخططػػػات رئيسػػػية لتييئػػػة الميػػػاه واسػػػتعماليا، وتحػػػدد لكػػػؿ حػػػوض أو 
ألساسػػػية لتسػػػيير المػػػوارد المائيػػػة تسػػػييرا متوازنػػػا، ويػػػتـ تحديػػػد مخططػػػات تييئػػػة مجموعػػػة أحػػػواض مجتمعػػػة، التوجييػػػات ا

 الموارد المائية عف طريؽ التنظيـ.
التخطػيط الرئيسػي لتييئػة المػػوارد المائيػة واسػتغالليا إلػى جانػػب و أقػر المشػرع الجزائػري نظػاـ التخطػػيط الػوطني

المخططػػػات الجيويػػػة لتييئػػػة الميػػػاه واسػػػتعماليا، وتوقػػػع التخطػػػيط الجيػػػوي لغػػػرض إيجػػػاد اإلجػػػراءات الضػػػرورية لتنسػػػيؽ 
 حاالت تحويؿ الموارد المائية وشروطيا ضمف األطر اإلقميمية لمختمؼ األحواض الييدروغرافية.

لػى تػوازف التنميػة الجيويػة والقطاعيػة،  ييدؼ تخطيط تعبئة المػوارد المائيػة واسػتعماليا إلػى تمبيػة طمػب المػاء، وا 
 .(3)موارد المائية وحماية نوعيتيا وترشيد استعماليا بالتوافؽ مع البيئة والموارد الطبيعية األخرى وذلؾ برفع كميات ال

وأقػر التعػػديؿ الجديػػد لقػانوف الميػػاه نظػػاـ األحػواض الييدروغرافيػػة، وخصػػيا بمخططػات توجيييػػة لتييئػػة المػػوارد 
، وأخضػع تسػيير كػؿ وحػدة ىيدروغرافيػة (1)عمييػا وتحيينيػاالمائية، وأحاؿ عمى التنظيـ بياف حدودىا اإلقميمية والمصػادقة 

 .(2)طبيعية إلى وكالة الحوض الييدروغرافي

                                                             
 المتعمؽ بحماية البيئة الممغى. 03 – 83مف قانوف  130ػ المادة   1

،  ج.ر. 17 –83المتضػمف تعػػديؿ وتتمػيـ قػانوف الميػػاه  ،1996يونيػو  15المػؤرخ فػػي  13 – 96مػػف األمػر  1مكػرر  125المػادة  -  2
 الممغى. 1996/ 37عدد: 

 السابؽ الممغى. 13 - 96مكرر مف أمر   125المادة   -  3
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 رابعا: النظام القانوني لمتخطيط الجيوي
يطرح التكريس التشريعي ألسموب التسيير الطبيعي؛ الذي يضـ جممة مف الجماعػات  المحميػة المتجانسػة سػواء 

و مف خالؿ نظاـ الندوات الجيوية، إشكاال قانونيا يتعمػؽ ببيػاف النظػاـ القػانوني الػذي مف خالؿ األحواض الييدروغرافية أ
 يحكـ التنظيـ الجديد، وعالقتو مع الجماعات المحمية المنضوية ضمف نطاقو.

، تغييػػرا فػػي ىيكػػؿ التنظػػيـ اإلداري (3)ال يػػؤثر إحػػداث النػػدوات الجيويػػة لمتخطػػيط وفػػؽ نظاميػػا القػػانوني الحػػالي
الذي ال يعترؼ إال بالشخصية القانونية لمبمدية والوالية عمى المسػتوى المحمػي والتػي تعػد أساسػا  لممارسػة السػمطة الحالي 

. وبنػاء عمػى خصوصػية الميمػة (4)التنظيمية. وبذلؾ ال يعدو أف يكػوف نظػاـ الجيػة مجػرد أداة لمتخطػيط والتنسػيؽ والتنبػؤ
جيػا لمتخطػيط، فإنيػا تأخػذ طػابع المجػاف الفنيػة والتقنيػة، ولػذلؾ فػإف تكوينيػا الموكمة لنظاـ الجيػات باعتبارىػا أسػموبا إيكولو 

يقػػوـ عمػػى الطػػابع العممػػي والفنػػي الػػذي يػػتالءـ مػػع الخصوصػػيات الفيزيائيػػة لموسػػط المعنػػي. ونظػػرا لعػػدـ صػػدور التنظػػيـ 
مناقشػة النظػاـ القػانوني ليػذا  الخاص بيذا األسموب الجديػد فػي تسػيير األوسػاط الطبيعيػة والنشػاطات المزاولػة فييػا، سػيتـ

 األسموب الجديد عمى ضوء القانوف المقارف.
أقػر المشػػرع الفرنسػػي أداة التنظػػيـ الجيػػوي كأسػػموب  إداري حػديث لمواكبػػة النقػػائص التػػي أفرزىػػا نظػػاـ التسػػيير 

، ويػرى la région (5)اإلداري اإلقميمػي لحمايػة البيئػة وبقيػة المجػاالت األخػرى، مػف خػالؿ مػا أسػماه بالجيػة أو المنطقػة
الفقو أف "الجية ىي تعبير عف التنوع الجغرافي واالقتصادي والطبيعي والثقافي، وبػذلؾ فإنيػا موجػودة ومحػددة بػذاتيا ومػا 

 .(6)عمى رجاؿ القانوف إال إعطاء الصبغة القانونية الالزمة ليذه الفئة المتجانسة إقميميا لضماف حمايتيا وبقائيا"
دوبيات الجيويػػة أو الجيػػات فػػي النظػػاـ الفرنسػػي بالشخصػػية المعنويػػة العامػػة، وىػػي بػػذلؾ ال ال تتمتػػع ىػػذه المنػػ
 ، وال تمارس بالنيابة عنيا سمطاتيا الضبطية.(7)تحؿ محؿ الجماعات المحمية

وبنػػاء عمػػى ىػػذا الوصػػؼ القػػانوني لمجيػػات فػػي القػػانوف المقػػارف، وبنػػاء أيضػػا عمػػى األحكػػاـ التػػي أقػػرت تأسػػيس 
ييدروغرافيػػة والتػػي ُتسػػير مػػف طػػرؼ وكالػػة الحػػوض، وبػػرامج الجيػػات التػػي تتػػولى تسػػييرىا النػػدوات الجيويػػة الوحػػدات ال

، فػإف المشػػرع الجزائػػري لػػـ (8)لتييئػة اإلقمػػيـ، وبتركيػػزه أيضػا عمػػى الوظيفػػة التنسػػيقية والتشػاورية ليػػذيف النظػػاميف الجديػػديف
لطبيعيػػػة بإحػػداث شخصػػية معنويػػػة عامػػة جديػػػدة إلػػى جانػػػب يقػػـ مػػف خػػػالؿ ىػػذا األسػػػموب الجديػػد فػػي تسػػػيير األوسػػاط ا

الجماعػػات المحميػػػة. وبيػػػذه الصػػػفة فإنيػػػا ال تػػػؤثر عمػػػى ممارسػػػة الجماعػػػات المحميػػػة سػػػمطاتيا التنظيميػػػة؛ إال مػػػف خػػػالؿ 
                                                                                                                                                                                                                      

 المتعمؽ بالمياه. 12-05مف قانوف  58 -56واد الم - 1
 المتعمؽ بالمياه. 12-05مف قانوف  64المادة  - 2
 20-01وذلػػؾ فػػػي غيػػاب صػػػدور النصػػػوص التنظيميػػة الخاصػػػة بيػػػا، ألف الػػنص الوحيػػػد الػػذي يمكػػػف االسػػػتناد إليػػو اآلف ىػػػو قػػػانوف  - 3

 المتعمؽ بتييئة اإلقميـ في إطار التنمية المستدامة.
 السابؽ.  20-01مف قانوف  55و 54و 51و 49و 47و 3وفؽ ما تـ بيانو أعاله، مف خالؿ المواد  - 4

 .1982، وتـ تعديمو سنة 1972مف خالؿ قانوف   La régionػ تـ اعتماد مفيـو الجية أو المنطقة   5
6
  - Jean Hartico, le bon usage de la région,  la revue administrative. N° 159, 1974.  

7
 - O. Vallet, l’administration de l’environnement, berger- levraut, 1975.pp. 74-78.  

  " les délégués régionaux "يتناوؿ النظاـ القانوني الفرنسي مفيـو لممندوبيف الجيوييف  -
 المتعمؽ بقانوف المياه. 12-05مف قانوف  58المتعمؽ بتييئة اإلقميـ في إطار التنمية المستدامة، و 20-01مف قانوف  47المادة  - 8
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 إدخاؿ طابع التنسيؽ والتشاور بيف الجماعات المحمية الموجودة ضمف نفس الفضػاء الجيػوي لتوحيػد تػدخميا. كمػا أنيػا ال
 تحدث تغييرا في التنظيـ الييكمي اإلداري المحمي الحالي.  

وتبعػػػا لمػػػا تقػػػدـ يجػػػب أف ننظػػػر إلػػػى أسػػػموب التخطػػػيط الجيػػػوي عمػػػى أنػػػو وسػػػط طبيعػػػي تنػػػدرج ضػػػمنو كينونػػػة 
اإلنسػاف فػي الحاضػػر والمسػتقبؿ، وأسػػموب يراعػي المحافظػػة عمػى الثػروات الطبيعيػػة والحيػواف والنبػػات، وترقيػة النشػػاطات 

 االقتصادية والحرفية الخاصة بكؿ جية، وجعميا متجانسة مع االنشغاؿ البيئي.
ونظػػرا لمطػػابع الفنػػي والتقنػػي المحػػض لوكػػاالت األحػػواض والنػػدوات الجيويػػة لتييئػػة اإلقمػػيـ، فإنػػو يمكػػف ليػػا أف 

وء القواعػد البيئيػػة تسػاىـ فػي تجػاوز العجػز الػذي يعتػري ممارسػة الجماعػػات المحميػة لسػمطاتيا الضػبطية المبنيػة عمػى ضػ
 .(1)التقنية؛ بسبب نقص الموارد البشرية المتخصصة، ودوف إرىاؽ ميزانية الدولة

ال يكتمػؿ عمػؿ الجماعػات المحميػة إال بوضػع التصػورات المعبػػر عنيػا فػي المخططػات البيئيػة حيػز التنفيػذ مػػف 
 خالؿ ممارستيا لسمطاتيا التنظيمية.

 ية والمادية عمى األداء المحمي لحماية البيئةالمبحث الثاني: أثر العوامل القانون
يتوقؼ نجاح السياسػة الوطنيػة لحمايػة البيئػة إلػى جانػب التػدخؿ المركػزي لحمايػة البيئػة، عمػى وجػود إدارة بيئيػة 
محميػػة فاعمػػة، والتػػي تتحػػدد فعاليتيػػا وفقػػا لمقواعػػد المحػػددة لصػػالحياتيا ومياميػػا بوضػػوح، األمػػر الػػذي يسػػتدعي مناقشػػة 

القواعػػد المنظمػػة الختصػػاص الجماعػػات المحميػػة فػػي مجػػاؿ حمايػػة البيئػػة )المطمػػب األوؿ(، كمػػا أف خصوصػػيات  أحكػػاـ
الموضوعات البيئية كانتشار التموث وامتداد األوساط الطبيعية المتجانسة ال تتالءـ مػع تحديػد النطػاؽ اإلداري لمجماعػات 

 المحمي التقميدي لميمة حماية البيئة )المطمب الثاني(. المحمية، فرضت التعرض إلى مدى مالءمة التقطيع اإلداري
 المطمب األول: أثر القواعد البيئية عمى فعالية التدخل المحمي

عػػرؼ التػػدخؿ البيئػػي المحمػػي فػػي الجزائػػر محدوديػػة كبيػػرة فػػي مواجيػػة مختمػػؼ المشػػاكؿ البيئيػػة المتفاقمػػة جػػراء 
مجػػاؿ المحافظػػة عمػػى البيئػػة، وبػػطء إصػػدار النصػػوص وعػػدـ  تػػأخر االعتػػراؼ التشػػريعي بػػدور الجماعػػات المحميػػة فػػي

يتحػدد األداء البيئػي المحمػي مػف جيػة أخػرى بطبيعػة القواعػد )أوال(، كمػا تناسقيا، األمػر الػذي أدى إلػى اسػتحالة تطبيقيػا 
، والقواعػػد règles matériellesالبيئيػة المحػػددة لطريقػػة اتخػػاذ القػػرارات البيئيػػة، والتػػي تتػػراوح بػػيف القواعػػد الموضػػوعية 

 (.ثانيا) règles formellesالشكمية 
 أوال: تأخر القواعد البيئية المحمية وتناثرىا وعدم تناسقيا

،  والػذي نػص عمػى ضػرورة 1972تماشيا مػع اإلعػالف الختػامي لنػدوة األمػـ المتحػدة المنعقػدة بسػتوكيولـ عػاـ 
بػػادر المشػػرع الجزائػػري  بإنشػػاء أوؿ جيػػاز مركػػزي لمبيئػػة ممػػثال فػػي إشػػراؾ الجماعػػات المحميػػة فػػي عمميػػة حمايػػة البيئػػة، 

 ، والذي لـ يتبعو استحداث ىيئات المركزية أو ال ممركزة  لتسيير شؤوف البيئة. (2)المجنة الوطنية لمبيئة

                                                             
ذلؾ ألف وكاالت األحواض أو الندوات الجيوية لتييئة اإلقميـ، تركز في تشكيمتيا عمى إيجاد فريؽ عممػي متخصػص يالئػـ االحتياجػات  - 1

المتجانسػة طبيعيػا، عػوض أننػا نثقػؿ كاىػؿ الميزانيػة العامػة  -واليػات وبمػديات-الحقيقيػة لموسػط الطبيعػي المعنػي، لتػدعـ الجماعػات المحميػة 
 متخصصيف عمى مستوى كؿ بمدية أو والية.بجيش مف ال

 السابؽ. ، يتضمف إحداث لجنة وطنية لمبيئة1974يوليو  12مؤرخ في  156-74مرسـو رقـ  -  2
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ـ ويتجمػػى تػػأخر اعتمػػاد نظػػاـ الالمركزيػػة فػػي تسػػيير حمايػػة البيئػػة مػػف خػػالؿ  اسػػتقراء أحكػػاـ قػػانوف البمديػػة لعػػا
، إذ يتضح أف المشرع لـ ييتـ إال بتطوير الصالحيات المتعمقػة بالجانػب التنمػوي (2)1969وقانوف الوالية لعاـ  (1)1967

 وأىمؿ دور الجماعات المحمية في حماية البيئة. 
ويعػػود إىمػػاؿ االختصاصػػات البيئيػػة لمجماعػػات المحميػػة  إلػػى غيػػاب مفيػػوـ حمايػػة البيئػػة كاختصػػاص مسػػتقؿ 

مرحمػػة وضػػع ىػػاذيف النصػػيف، إذ لػػـ يظيػػر مفيػػوـ حمايػػة البيئػػة بصػػفة مسػػتقمة ومتكاممػػة إال بعػػد نػػدوة األمػػـ وشػػامؿ فػػي 
 .(3)1972المتحدة المنعقدة بستوكيولـ عاـ 

شػرع المشػػرع الجزائػػري فػي االعتػػراؼ المحتشػػـ بػدور الجماعػػات المحميػػة فػي حمايػػة البيئػػة، انطالقػا مػػف سمسػػمة 
. إذ لػـ تمػنح الجماعػات المحميػة إال بعػض االختصاصػات 1981بمديػة والواليػة الصػػادرة سػنة التعديالت األولى لقػانوف ال

، وبػػذلؾ لػػـ تجسػػد ىػػذه النصػػوص النظػػرة (7)، وقطػػاع الميػػاه(6)، والقطػػاع السػػياحي(5)، والغابػػات(4)القطاعيػػة، مثػػؿ النقػػاوة
 الشمولية لحماية البيئة.

، أقػدـ المشػرع الجزائػري عمػى أىػـ خطػوة 1981البمديػة والواليػة سػنة وبعد سمسمة التعديالت التي شممت قػانوف 
المتعمػػؽ بحمايػػة البيئػػة، والػػذي  03-83فػػي تكػػريس نظػػاـ الالمركزيػػة فػػي تسػػيير حمايػػة البيئػػة مػػف خػػالؿ إصػػدار قػػانوف 

نفػػس المػػادة ، وأضػػافت (8)نػػص عمػػى أف: "المجموعػػات المحميػػة تمثػػؿ المؤسسػػات الرئيسػػية لتطبيػػؽ تػػدابير حمايػػة البيئػػة "
 بأنو : "تحدد كيفية مشاركة المجموعات المحمية بموجب نصوص تشريعية وتنظيمية".

 (9)ولـ يكتمؿ االعتراؼ الرسمي باعتماد نظاـ الالمركزية في تسيير حمايػة البيئػة، إال بعػد صػدور قػانوف الواليػة
اـ وسػػمطات كػػؿ مػػف الواليػػة والبمديػػة فػػي ، والمػػذيف نصػػا عمػػى القواعػػد األساسػػية التػػي تػػنظـ ميػػ1990لسػػنة  (10)والبمديػػة

 .(1)مجاؿ حماية البيئة بصورة صريحة
                                                             

 .06/1967. ج ر عدد: 1967يناير  18مؤرخ في  24 -67قانوف البمدية  الصادر بموجب أمر رقـ  -  1
 .50/1969ج ر عدد: انوف الوالية.المتضمف ق 1969ماي  23المؤرخ في  38- 69أمر  -  2
 يوسؼ بف ناصر، معطية جديدة في التنمية المحميػة: حمايػة البيئػة. مركػز البحػوث واإلعػالـ الوثػائقي لمعمػـو االجتماعيػةاألستاذ  أنظر -  3

  .03، جامعة وىراف، الجزائر ص: واإلنسانية
صػالحيات رئػيس المجمػس الشػعبي البمػدي فيمػا يخػص طػرؽ النقػاوة ، والمتعمػؽ ب1981أكتػوبر  10المػؤرخ فػي  267- 81مرسـو رقػـ  - 4

 .1981سنة  41والطمأنينة العمومية. ج.ر. عدد: 
،  يحػػدد صػػالحيات البمديػػة والواليػػة واختصاصػػاتيا فػػي قطػػاع الغابػػات واستصػػالح 1981ديسػػمبر  26مػػؤرخ فػػي  387- 81المرسػػـو  - 5

 .1981/ 52األراضي. ج.ر. عدد: 
يحػػدد صػالحيات البمديػػة والواليػة واختصاصػػاتيا فػي القطػػاع السػياحي. ج ر عػػدد:  1981ديسػمبر  26مػؤرخ فػػي  372- 81المرسػـو  - 6

52/1981. 
 . 1981/  52يحدد صالحيات البمدية والوالية في قطاع المياه. ج.ر. عدد:  1981ديسمبر  26مؤرخ في  379- 81المرسـو  - 7
، والممغػػى بموجػػب 1983/  06، المتضػػمف حمايػػة البيئػػة. ج.ر عػػدد: 1983فيفػػري  05المػػؤرخ فػػي  03 - 83مػػف قػػانوف  7المػػادة  - 8

 المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 10-03القانوف 
 .15/1990ج ر عدد:  المتضمف قانوف الوالية. 1990أبريؿ  07المؤرخ في   09 - 90قانوف  -  9

 .15/1990ج ر عدد: المتضمف قانوف البمدية. 1990أبريؿ  07المؤرخ في  08 - 90قانوف  -  10
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لقػػد اتسػػـ اسػػتكماؿ تحديػػد صػػالحيات الجماعػػات المحميػػة فػػي مجػػاؿ حمايػػة البيئػػة،  بعػػدـ انتظػػاـ دوريػػة صػػدور 
اعػػػػد التييئػػػػة ، قو (4)، الضػػػػجيج(3)، الميػػػػاه(2)القػػػػوانيف والتنظيمػػػػات المنظمػػػػة لمختمػػػػؼ موضػػػػوعات حمايػػػػة البيئػػػػة، كالصػػػػيد

؛ والتػي (8)، ودراسػة مػدى التػأثير عمػى البيئػة( 7)، وصدور قػانوف النفايػات الجديػد(6)، وتنظيـ النفايات الحضرية(5)العمرانية
، وقػػانوف تييئػػة (9)لػػـ يصػػدر الػػنص الػػذي يبػػيف الجيػػاز الػػذي يسػػير عمػػى تنفيػػذىا إال بعػػد إنشػػاء المفتشػػيات الوالئيػػة لمبيئػػة

 .    (10)ستدامةاإلقميـ والتنمية الم
إال أنو رغـ أىمية ىذه الصالحيات الضبطية التي يتمتع بيا رئيس البمدية مف خالؿ مختمؼ ىذه القوانيف، 

أف ىذه الصالحيات أصبحت تتراجع عمميا لفائدة الشرطة المتخصصة التي أصبحت تمقى تطبيقا واسعا  يعتبر أ.كحمولة
في مجاؿ التشريع البيئي الجزائري، مما نتج عنو منافسة الشرطة المتخصصة لصالحيات رئيس البمدية، مف خالؿ 

 . (11)وضع شبكة مكثفة لمقواعد واإلجراءات
لجماعات المحمية لسمطاتيا الضبطية ىو تناثر صالحياتيا ضمف ترسانة إف مما يزيد مف تعقيد ممارسة ا

ومما يالحظ عمى التعديؿ الجديد كبيرة مف القواعد القطاعية التي يصعب ضبطيا وفيميا حتى مف قبؿ المتخصصيف. 
لرئيسية ، أنو لـ يعاود النص عمى أف الجماعات المحمية تمثؿ المؤسسات ا10-03لقانوف البيئة مف خالؿ قانوف 

                                                                                                                                                                                                                      
المتعمػػؽ بالواليػػة، كمػػا نػػص فػػي نصػػوص متفرقػػة أخػػرى مػػف قػػانوف الواليػػة عمػػى  اختصاصػػات أخػػرى  09-90مػػف قػػانوف  85المػػادة  - 1

لتييئػة العمرانيػة لممجمػس الشػعبي الػوالئي، وكػذا اختصاصػاتو والتػي تػنص عمػى اختصاصػات ا 62تتناوؿ إحدى قطاعات البيئة، مثؿ المػادة 
 مف قانوف الوالية، وغيرىا مف النصوص األخرى. 67أيضا في تنمية األمالؾ الغابية والتشجير وحماية التربة المادة 

، والػػذي نػػص فػػي الفصػػؿ المتعمػػؽ بالبمديػػة 08-90كػػذلؾ يمكػػف مالحظػػة تعزيػػز المشػػرع لػػدور البمديػػة فػػي حمايػػة البيئػػة مػػف خػػالؿ قػػانوف 
المتعمػػؽ بالبمديػػة فػػػي  08 -90السػػادس منػػو عمػػى مجموعػػة مػػف االختصاصػػات المتعمقػػة بموضػػوع حمايػػة البيئػػة لمبمديػػة.  إذ نػػص قػػانوف 

 منو عمى اختصاصات البمدية فػي المشػاركة فػي إعػداد أدوات التييئػة والتعميػر التػي تعتبػر مػف األدوات األساسػية لحمايػة 88و 87المادتيف 
 البيئة.

 .1982/  34، المتعمؽ بالصيد. ج.ر. عدد: 1982أوت  21المؤرخ في  10-82قانوف  -  2
 -96، والمعدؿ والمػتمـ  بموجػب األمػر 30/1983. ر. عدد: ، المتعمؽ بالمياه، ج1983جواف  16الصادر في  17-83قانوف رقـ  -  3
 .60/2005المتعمؽ بالمياه. ج.ر. عدد:  12-05، والممغى بموجب القانوف رقـ 37/1996، ج.ر. عدد: 13

 .50/1993، المتعمؽ بتنظيـ انبعاث الضجيج. ج.ر. عدد: 1993جويمية  27المؤرخ في  184 -93مرسـو تنفيذي رقـ  - 4
، والػػػذي عػػػدؿ الحقػػػا بموجػػػب 1987جػػػانفي  28، الصػػػادرة فػػػي 05/1987المتعمػػػؽ بالتييئػػػة العمرانيػػػة، ج.ر. عػػػدد:  03-87قػػػانوف  - 5

 المتعمؽ بالتييئة والتعمير. 29-90وف القان
، والمتضمف شروط تنظيؼ ورفع ومعالجة النفايات الحضػرية الصػمبة. ج.ر. عػدد: 1984ديسمبر  15المؤرخ في  378 -84مرسـو   - 6

66/1984.   
زالتيا السابؽ.2001ديسمبر  12في مؤرخ  19 – 01قانوف  -  7    ، يتعمؽ بتسيير النفايات ومراقبتيا وا 
 .10/1990، المتعمؽ بدراسة مدى التأثير عمى البيئة.  ج.ر. عدد: 1990فيفري  27المؤرخ في  78 - 90مرسـو تنفيذي رقـ  - 8
 .07/1996ج.ر. عدد:  ، والمتضمف إنشاء مفتشية والئية لمبيئة.1996جانفي  27مؤرخ في  60- 96مرسـو تنفيذي رقـ  - 9

 .2001/ 77ج.ر. عدد:، يتعمؽ بتييئة اإلقميـ وتنميتو المستدامة. 2001ديسمبر  12مؤرخ في  20 – 01قانوف رقـ  - 10
11

 - Mohamed Kahloula, la relative autonomie des APC en  matière de protection de l’environnement, 

Idara, volume 5, N° 1/1995, P 13. 
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لتطبيؽ تدابير حماية البيئة، بسبب االنتقاؿ مف اإلطار المحمي إلى اإلطار الجيوي الذي يراعي االمتداد الطبيعي 
 لألوساط الطبيعية، باعتباره أسموب حديث لتسيير البيئة والمحافظة عمييا.

يئػة عمػى فعاليػة التػدخؿ أثر تػأخر وتنػاثر القواعػد المنظمػة الختصػاص الجماعػات المحميػة فػي مجػاؿ حمايػة الب
 المحمي مف جية، ومف جية أخرى أثرت سمبا طريقة توزيع ىذه القواعد الختصاصات الجماعات المحمية.

 ثانيا: توزيع القواعد المادية والشكمية في قانون حماية البيئة
ة معينػػة، والقواعػػد يعػػرؼ الفقػػو القواعػػد الماديػػة بأنيػػا تمػػؾ القواعػػد التػػي تحػػدد محتػػوى القػػرار المتخػػذ إزاء وضػػعي

الشػػكمية بأنيػػا تمػػؾ القواعػػد التػػي تحػػدد كيفيػػة وشػػكؿ اتخػػاذ القػػرار والمسػػار اإلجرائػػي المتبػػع لموصػػوؿ إلػػى اتخػػاذه، وتيػػدؼ 
 .(1)عممية الموازنة بيف القواعد الشكمية والمادية إلى إحداث عقالنية ووجية محددة لمقرارات المتخذة

االتجػػاىيف إلػػى إحػػداث مرونػػة فػػي النظػػاـ؛ ذلػػؾ أنػػو كممػػا كنػػا إزاء نظػػاـ تيػػدؼ عمميػػة الموازنػػة أو تغميػػب أحػػد 
لمسػػمطات اإلداريػػة بمنحيػػا سػػمطة تقديريػػة  -مضػػموف الخيػػارات السياسػػية–يضػػع القواعػػد الشػػكمية ويتػػرؾ القػػرارات الماديػػة 

كممػا كنػا إزاء نظػاـ واسعة لوضع ىذه القواعد وتغيير محتواىا وفؽ مػا يفرضػو التطػور والتحػديث والظػروؼ الموضػوعية، 
يتسػػـ بالمرونػػة والتطػػور. والعكػػس صػػحيح، إذ كممػػا كنػػا بصػػدد نظػػاـ تغمػػب عميػػو القواعػػد الشػػكمية وتنحصػػر فيػػو القواعػػد 
الماديػة التػػي تضػػبط اختصاصػػات محػػددة لمصػػدر القػػرار، كممػػا كنػا إزاء نظػػاـ يميػػؿ إلػػى النمطيػػة والجمػػود، ألنػػو ال يتػػرؾ 

 .  (2)خيارا واسعا لمتخذ القرار
يسمح لنا ىذا المدخؿ المتعمػؽ بتحميػؿ القواعػد البيئيػة إلػى قواعػد موضػوعية وقواعػد شػكمية بدراسػة نمػط النظػاـ 
المعتمػػد فػػي تطبيػػؽ القواعػػد البيئيػػة فػػي الجزائػػر، لمتعػػرؼ عمػػى مػػا إذا كػػاف النظػػاـ البيئػػي المعتمػػد يتمتػػع بالمرونػػة الكافيػػة 

إلػى النمطيػة والجمػود، لنقػوـ بعػد ذلػؾ بدراسػة اآلثػار التػي انجػرت عػف  لمتأقمـ مػع كػؿ الظػروؼ والمسػتجدات أـ أنػو يميػؿ
 اعتماد أسموب دوف سواه في الممارسة.

وعمػػى ىػػذا إذا حاولنػػا فحػػػص أحكػػاـ قػػانوف حمايػػة البيئػػػة الجديػػد، نجػػد أف طريقػػة وضػػػع القواعػػد الماديػػة التػػػي 
إذ تضػمنت األحكػاـ الػواردة فػي البػاب األوؿ  توضح سمطات متخذي القػرار فػي مجػاؿ حمايػة البيئػة تمػت بطريقػة مبيمػة،

التي تضبط مضػموف القػرار اإلداري البيئػي، فجػاءت التوجييػات بػالنص  (3)مف ىذا القانوف جممة مف التوجييات والمبادئ
عمػى ترقيػة تنميػة وطنيػة مسػػتدامة تراعػي تحسػيف اإلطػار المعيشػػي ونوعيػة الحيػاة، والحفػاظ عمػػى البيئػة ووقايتيػا مػف كػػؿ 

صالح األوساط المتضررة، وترقية االستعماؿ اإليكولوجي والعقالني لمموارد الطبيعية المتوفرة...أشك  اؿ التموث، وا 
كمػا وردت المبػادئ التػي تحكػػـ القػرارات اإلداريػة فػي مجػػاؿ حمايػة البيئػة عامػة وخاليػػة مػف الطػابع القػػانوني، إذ 

مبػدأ عػدـ تػدىور المػػوارد الطبيعيػة، ومبػدأ االسػتبداؿ، ومبػػدأ نصػت عمػى مراعػاة مبػػدأ المحافظػة عمػى التنػوع البيولػػوجي، و 
 اإلدماج، ومبدأ النشاط الوقائي وتصحيح األضرار البيئية عند المصدر، ومبدأ الحيطة.

                                                             
1
 - Hans Christian Bugge, la pollution industrielle: problèmes juridiques et administratif,  PUF, 1976, P. 

47. 
2
 - Hans Christian Bugge, op. Cit. Pp. 48-49. 
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تعتبػػر جممػػة ىػػذه األحكػػاـ والتوجييػػات قواعػػد ماديػػة تخػػوؿ الجماعػػات المحميػػة سػػمطات تقديريػػة واسػػعة لتحقيػػؽ 
ؿ النظػػاـ فػػي ىػػذه الصػػورة إلػػى المرونػػة المطمقػػة ألنػػو ال يحػػدد أي صػػيغة التخػػاذ القػػرارات األىػػداؼ المرجػػوة، وبػػذلؾ يميػػ
 المالئمة لبموغ ىذه األىداؼ.

يسػػتند إلػػى القػػدرة  ، ألنػػويعتبػػر النظػػاـ المػػرف لممارسػػة الصػػالحيات البيئيػػة المحميػػة مػػف الناحيػػة النظريػػة إيجابيػػا
ة المشػػاكؿ البيئيػػة المسػتجدة، وىػػو يالئػػـ األنظمػة التػػي تتمتػػع فييػػا اإلدارة جتيػػاد واإلبػػداع والتػأقمـ اإلداري لمواجيػػاال عمػى

بتنظػػػػيـ وسػػػػائؿ ماديػػػػة وبشػػػػرية مالئمػػػػة وكافيػػػػة. إال أف تطبيػػػػؽ ىػػػػذا النظػػػػاـ مػػػػف الناحيػػػػة الواقعيػػػػة، تواجيػػػػو جممػػػػة مػػػػف 
ؿ موضػوع حمايػة الصعوبات، منيا ما يتعمؽ بػنقص اإلطػار البشػري المتخصػص المبػدع، وتذبػذب المواقػؼ السياسػية حػو 

 البيئة، وتأخر استكماؿ البناء التشريعي والمؤسسي لحماية البيئة.
ومػػف بػػيف تطبيقػػات االختصاصػػات المرنػػة نجػػد األحكػػاـ المتعمقػػة بغمػػؽ أو إيقػػاؼ المنشػػآت المصػػنفة المخالفػػة 

ي إعػػذار المخػػالؼ ومنحػػو لمتػػدابير البيئيػػة، إذ يعتمػػد المشػػرع قواعػػد ماديػػة متسػػعة ليمػػنح لػػإلدارة سػػمطة تقديريػػة واسػػعة فػػ
 .(1)التخاذ التدابير الضرورية إلزالة األخطار أو األضرار المثبتة -غير محددة قانونا–آجاال 

مسػػؤولية  -المقػػرر المحمػػي–ىػػذا التوجػػو يفسػػر إضػػفاء نػػوع مػػف المرونػػة عمػػى النظػػاـ العقػػابي وتحميػػؿ اإلدارة 
مخالفػات المنشػآت أنو يؤدي إلى عدـ المسػاواة فػي معالجػة ومف بيف اآلثار السمبية ليذا التطبيؽ اتخاذ التدابير المالئمة، 

نػػو قػػػد يحػػدث أف منشػػأتيف مػػػف نػػوع "س" تحػػػدثاف نفػػس المضػػػار فػػي الواليػػػة "أ" أفػػي مختمػػػؼ واليػػات الػػػوطف. إذ المموثػػة 
تمفػػػيف فػػػي اآلجػػػاؿ وفػػػي الشػػػروط والتػػػدابير والواليػػػة "ب"، ونتوصػػػؿ إلػػػى نتيجتػػػيف مختمفتػػػيف؛ أي إلػػػى قػػػراريف إداريػػػيف مخ

، أو قد نصؿ إلى نتيجتيف متناقضتيف إذ يمكف ألحد الػوالة ممارسػة سػمطتو الموضوعية المحددة إلزالة األخطار والمضار
التقديريػػػة ووقػػػؼ المنشػػػأة المخالفػػػة مؤقتػػػا، وال يتخػػػذ الػػػوالي اآلخػػػر أي تػػػدبير ضػػػد المؤسسػػػة األخػػػرى، ألف ىػػػذه القواعػػػد 

تجعؿ مف الوالي في كمتا الحالتيف ىو المسؤوؿ عف اآلثار السمبية التخاذ أو عدـ اتخػاذ قػرار الغمػؽ أو الوقػؼ،  الغامضة
مما يدفع بو إلى المفاضمة بيف آثار كال القراريف ليصؿ في معظػـ الحػاالت إلػى االمتنػاع عػف تطبيػؽ القػانوف أو التراخػي 

مػػػؽ المؤسسػػػة المموثػػػة ال يسػػبب لػػػو نفػػػس المشػػاكؿ التػػػي يولػػػدىا قػػػرار فػػي تطبيقػػػو، ألف آثػػػار االمتنػػاع عػػػف اتخػػػاذ قػػرار غ
 ، بفعؿ غياب مطالبة اجتماعية قوية بتحسيف ظروؼ المعيشة ونوعية الحياة.(2)الغمؽ

ومف سمبيات نظاـ اإليجاز في القواعد الموضوعية المحػددة الختصػاص اإلدارة اتسػاع سػمطتيا التقديريػة، وىػذا 
اضػػي اإلداري ألعمػػاؿ اإلدارة، وتتحصػػف اإلدارة مػػف تجاوزاتيػػا ضػػد المتضػػرريف، وينحصػػر األمػػر يضػػعؼ مػػف رقابػػة الق

 دور القاضي اإلداري في الرقابة الشكمية.
كمػػا أف السػػمطة التقديريػػة الواسػػعة الممنوحػػة لػػإلدارة، ال تضػػمف دائمػػا تحقيػػؽ مالءمػػة حقيقيػػة لكػػؿ المسػػتجدات 
والتطػػورات. ونقيضػػا لألسػػموب األوؿ المػػرف تتجػػو القواعػػد البيئيػػة فػػي حػػاالت أخػػرى إلػػى تقييػػد السػػمطة التقديريػػة لمصػػدر 

                                                             
نػوفمبر  07المػؤرخ فػي  253-99مػف المرسػـو التنفيػذي رقػـ  10حماية البيئة السابؽ، والمػادة المتعمؽ ب 10-03مف قانوف  25المادة  - 1

. والممغى بموجػب المرسػـو التنفيػذي 79/1999المتضمف تشكيمة وتنظيـ وعمؿ لجنة حراسة ومراقبة المنشآت المصنفة. ج ر عدد:  1999
 .2006/  37مى المؤسسات المصنفة لحماية البيئة. ج.ر عدد: ، الذي يضبط التنظيـ المطبؽ ع2006ماي  31المؤرخ في  06-198

خاصة عند التذرع بالحفاظ عمى التنمية االقتصادية والمصػالح االجتماعيػة لمعمػاؿ، والمحافظػة عمػى األمػف العػاـ والسػكينة العامػة، التػي  - 2
 قد تختؿ بفعؿ غمؽ المؤسسات وتفاقـ مشكمة البطالة والفقر.
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يقػع عمػى رئػيس المجمػس الشػعبي البمػدي فػي مكافحػة األمػراض القرار، إذ نجد مػثال أف قػانوف الصػحة تضػّمف التػزاـ عػاـ 
، وجػػاء تفصػػيؿ كيفيػػة تطبيػػؽ ىػػذه الصػػالحية ضػػمف الػػنص المػػنظـ لمكاتػػب حفػػظ الصػػحة (1)المتنقمػػة عػػف طريػػؽ الميػػاه

ر أو برنػػامج يخػػص مكافحػػة ياقتػػراح وتطبيػػؽ أي تػػدب البمديػػة، والتػػي تتػػولى تحػػت سػػمطة رئػػيس المجمػػس الشػػعبي البمػػدي،
ومقاومة نػاقالت األمػراض، ويسػير عمػى تحقيػؽ وتنفيػذ مراقبػة النوعيػة البكتيريػة لممػاء  عف طريؽ المياه ض المتنقمةاألمرا

يراعػػي شػػروط و المعػػد لالسػػتيالؾ المنزلػػي، ويتػػولى معالجتػػو عنػػدما ال يتعمػػؽ ذلػػؾ بذمػػة ىيئػػات عموميػػة أو خصوصػػية،
، وتعػػززت ىػػذه الصػػالحية باسػػتحداث لجنػػة (2)وتصػػريفيا ومعالجتيػػاجمػػع الميػػاه المسػػتعممة والنفايػػات الصػػمبة الحضػػرية 

 لمكافحة األمراض المتنقمة عف طريؽ المياه. (4)وأخرى والئية (3)وطنية
تضمنت األحكاـ البيئية صور عديدة ألسموب السمطات المقيدة، منيػا مػا يتعمػؽ بسػمطة الجماعػات المحميػة فػي 

. فػإزاء ىػذا األسػموب (6)، واألخطػار التػي قػد تشػكميا المػواد الكيماويػة(5)بالمياه االعتراض عمى النشاطات التجارية الضارة
الثػاني الػذي يمجػأ مػف خاللػو المشػرع إلػى تحديػد صػالحيات اإلدارة نكػوف إزاء نظػاـ شػكمي صػاـر وجامػد ألنػو يحػدد بدقػة 

يعػد أكثػر مالئمػة لظػروؼ اإلدارة البيئيػة  السمطات وما ينبغػي عمييػا القيػاـ بػو. يتسػـ ىػذا النظػاـ بالسػمبية والجمػود إال أنػو
فػػي الجزائػػر عمػػى األقػػؿ خػػالؿ فتػػرة انتقاليػػة، نتيجػػة لػػنقص الخبػػرة والتكػػويف لػػذلؾ يفضػػؿ أف يتػػدخؿ القػػانوف ليوضػػح بدقػػة 

، ويوضػػػح األحكػػػاـ الماديػػػة التػػػي ينبغػػػي اتخاذىػػػا؛ أي أنػػػو يحػػػدد -القاعػػػدة الشػػػكمية–الييئػػػات المسػػػؤولة، والمسػػػار المتبػػػع 
 القرار. مضموف

                                                             
يتضػػمف قػػانوف الصػػحة التػػزاـ عػػاـ يقضػػي بػػأف تمتػػـز جميػػع أجيػػزة الدولػػة والجماعػػات المحميػػة والمؤسسػػات والييئػػات والسػػكاف، بتطبيػػؽ  - 1

 1985فبرايػػر  16المػػؤرخ فػػي  05-85مػػف قػػانوف  29تػػدابير النقػػاوة والنظافػػة ومحاربػػة األمػػراض الوبائيػػة ومكافحػػة تمػػوث المحػػيط )المػػادة 
(عمػى أنػو يجػب أف تتػوفر فػي ميػاه الشػرب واالسػتعماؿ المنزلػي المقػاييس التػي يحػددىا التنظػيـ كمػا 08/1985عدد:  المتعمؽ بالصحة ج ر

 المتعمؽ بالصحة(. 05-85مف قانوف  32وكيفا )المادة 
 .  27/1987المتعمؽ بإنشاء مكاتب حفظ الصحة البمدية. ج ر عدد:  146 – 87الثانية مف المرسـو  المادة - 2
، يتضػػمف إنشػاء لجنػة وطنيػة لمكافحػة األمػػراض المتنقمػة عػف طريػؽ الميػاه، وتنظيميػػا 1996مػايو  26وزاري مشػترؾ مػؤرخ فػي  قػػرار - 3

 .81/1996وتسييرىا. ج ر عدد: 
 الوزاري المشترؾ مف القرار الوزاري المشترؾ  السابؽ.  قرارال - 4
جػاري بجميػع القػرارات أو المعمومػات التػي يمكػف أف ينجػر عنيػا تعػديؿ أو منػع تمتـز السمطات اإلدارية بتبميغ المركز الػوطني لمسػجؿ الت - 5

، يحػػدد كيفيػػات تبميػػغ المركػػز 2000أكتػػوبر سػػنة  19المػػؤرخ فػػي  318 – 2000صػػفة التاجر،المػػادة األولػػى مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ 
القػرارات أو المعمومػات التػي يمكػف أف تنجػر عتيػا تعػديالت الوطني لمسجؿ التجاري مف الجيات القضائية والسمطات اإلدارية المعنية بجميع 

 .2000/  61أو يترتب عمييا منع مف صفة التاجر.ج.ر. عدد: 
وتتعمػػؽ القػػرارات التػػي يجػػب تبميغيػػا إلػػى المركػػز الػػوطني لمسػػجؿ التجػػاري بػػالتراخيص التػػي سػػحبتيا السػػمطات اإلداريػػة المختصػػة لممنشػػآت  

 – 2000( مػف المرسػـو التنفيػذي رقػـ 5( يوما. المادة الخامسة )15ريا أو حرفيا، خالؿ مدة خمسة عشر )المصنفة التي تمارس نشاطا تجا
 السابؽ.    318

والػػذي يػػنص عمػػى أنػػو يمكػػف لمسػػمطة المختصػػة أف تعمػػؽ وضػػع ىػػذه المػػواد فػػي السػػوؽ سػػواء كانػػت المػػواد الكيماويػػة المسػػجمة أو غيػػر  - 6
ة، والتػػدابير الالزمػػة بمػػا فييػػا ذلػػؾ المحظػػورات العامػػة أو الجزئيػػة وكػػؿ التحديػػدات المطموبػػة، وتػػدابير المسػػجمة فػػي قائمػػة المنتجػػات الخطيػػر 
 المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 10-03مف قانوف  71و 70. المادة 6اإلتالؼ أو التوطيف أو إعادة التصدير
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ذا اعتبرنػا؛ عمػػى األقػػؿ مػف الناحيػػة النظريػػة، بػأف ىػػذا األسػػموب المقيػد يعتبػػر محطػػة ينبغػي المػػرور بيػػا، فػػإف  وا 
تطبيقػو فػي الحيػاة العمميػة ال يسػمـ مػف عوائػؽ الزالػت تحػػد مػف فعاليتػو. إذ تحيػؿ الكثيػر مػف النصػوص القانونيػة المحػػددة 

إلػػػى الحػػػد الػػػذي أسػػػماىا  حيات عمػػػى التنظػػػيـ، وقػػػد ارتقػػػت ىػػػذه الظػػػاىرةلصػػػالحيات اإلدارة، تفصػػػيؿ وبيػػػاف ىػػػذه الصػػػال
 الػػذي أحػػاؿ عمػػى مػػا ال يقػػؿ عػػف 03-83مػػف خػػالؿ قػػانوف البيئػػة  سػػتر ك، والتػػي ت(1)"بإشػػكالية اإلحالػػة"األسػػتاذ رداؼ 
( 31وتضخمت ضمف التعديؿ الجديد لقانوف حمايػة البيئػة لتبمػغ  واحػد وثالثػيف ) ،(2)تنظيمي نص (25) خمسة وعشريف

، وذلػػؾ بػػالرغـ مػف التعػػرض ليػػا أثنػػاء مناقشػة مشػػروع قػػانوف حمايػة البيئػػة الجديػػد، والتػػي الحػظ مػػف خالليػػا أحػػد (3)إحالػة
ي لتطبيقػو، واعتبػر بػأف النواب بأف ىناؾ إفراطا في اإلحالػة حتػى أف بعػض النصػوص تحيػؿ عمػى أكثػر مػف نػص تنظيمػ

ىذه "اإلحاالت المبالغ فييا" في مشروع قػانوف حمايػة البيئػة حولتػو إلػى مجػرد عموميػات أدبيػة غيػر مفيومػة ال ترقػى إلػى 
 .(4)مستوى النص القانوني

، وىػذا التبػػاطؤ أو (5)يػؤدي ىػذا الوضػع فػي مػا إذا لػـ تصػدر النصػػوص التنظيميػة إلػى إفػراغ القػانوف مػف معنػاه
 .(6)خي في إصدار المراسيـ التنظيمية يوضح أف "اإلدارة ليست مستعجمة لمتطبيؽ الفعمي لمسياسة البيئية"الترا

زاء ىػػذه اإلشػػكالية التػػي يثيرىػػا موضػػوع اإلحالػػة، وطيمػػة فتػػرة غيػػاب الػػنص التنظيمػػي  اإلدارةإمػػا أف تتوقػػؼ ف وا 
الػذي يتضػمنيا التنظػيـ؛ وىػذا  سػب التمػوثنلمقػاييس و لألحكػاـ والمعػايير وا مطبػؽ عف اتخاذ أي إجراء ألنيا تعتبػر مجػرد

؛ وىػػو مػػف مطبػػؽ لألحكػػاـ إلػػى منشػػأ لمتنظػػيـ البيئػػي تتحػػوؿ وفػػي غيػػاب التنظػػيـأو أنيػػا ، مػػا يحػػدث فػػي أغمػػب األحيػػاف
ذا وجػػد فإنػػو يػػؤدي إلػػى تحػػوؿ التنظػػيـ البيئػػي إلػػى "أدنػػى وضػػع نػػاذر جػػدا فػػي الممارسػػة اإلداريػػة البيئيػػة فػػي الجزائػػر ، وا 

يػػرى أ. رداؼ أف ". و (7)ميػػة النصػػوص القانونيػػة، بفعػػؿ تػػدخؿ اإلدارات المحميػػة فػػي تحديػػد شػػروط قانونيػػة مػػار مسػػتوى لي

                                                             
1 - Ahmed Reddaf, politique et droit de l'environnement en Algérie, Thèse pour le doctorat en droit, 
Université du MAINE, 1991. P. 236. 
2 - Ahmed Reddaf, op. Cit, P. 237. 

، 03-83إحالػػة، وتػػداركا منػػو لمػػبطء الشػػديد الػػذي عرفػػو إصػػدار النصػػوص التنفيذيػػة لقػػانوف  31عمػػى التنظػػيـ  10 -03أحػػاؿ قػػانوف  - 3
نػص القػانوف الجديػد عمػى أف صػدور النصػوص التنفيذيػة ليػذا القػانوف ال يجػػب أف تتجػاوز مػدة أربعػة وعشػريف شػيرا مػف تػاريخ صػدور ىػػذا 

 المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 10 -03مف قانوف  2/ 113، المادة 2003يوليو  30القانوف، أي مف تاريخ
. السػػنة 2003أبريػؿ  28المؤرخػة فػي  49مسػعود شػييوب، الجريػػدة الرسػمية لمػداوالت المجمػس الشػعبي الػػوطني، العػدد مداخمػة السػيد  - 4

 .14األولى، ص 
5 - Ahmed Reddaf, op. Cit, P. 239. 
6 - Ahmed Reddaf, op. Cit, P. 240. 

مجػاؿ حمايػة البيئػة، والػذي ينشػأ عػف تػرابط ىػذه النصػوص مف اآلثار السػمبية ألسػموب اإلحالػة تعطيػؿ وتػأخير تطبيػؽ السياسػة الوطنيػة فػي 
التنظيميػػة فيمػػا بينيػػا لالنطبػػاؽ عمػػى حالػػة واحػػدة، ويعػػدد أ. رداؼ مجموعػػة مػػف الحػػاالت التػػي مػػف بينيػػا، تعطيػػؿ تطبيػػؽ األحكػػاـ المتعمقػػة 

، والذي لـ يدخؿ حيػز التنفيػذ بػدوره، المتعمؽ بالمنشآت المصنفة 143-88إلى غاية صدور مرسـو  03 -83بالمنشآت المصنفة في قانوف 
 ، ألف ممؼ إنشاء منشأة مصنفة يشمؿ دراسة مدى التأثير.78-90إال بعد صدور المرسـو المتعمؽ بدراسة مدى التأثير عمى البيئة 

7  - Ahmed Reddaf, op. Cit, P. 243. 
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ر خطػػػ، ينطػػػوي عمػػػى -الجماعػػػات المحميػػػة–مػػػنح صػػػالحية تحديػػػد القواعػػػد البيئيػػػة ألدنػػػى مسػػػتوى لمصػػػادر المشػػػروعية 
 .(1)ية لمتالعبخضوع الييئات المحمية لمضغوط مما يعرض فعالية النصوص البيئ

وتزداد القواعد المادية اتسػاعا بفعػؿ ازديػاد درجػة اإلحالػة بحيػث يصػبح الػنص التنظيمػي نفسػو يحتػاج إلػى قػرار 
، وقػد تتضػاعؼ درجػة تتػابع اإلحػاالت ليتوقػؼ تطبيػؽ بعػض (2)وزاري أو قرار وزاري مشترؾ مف أجؿ دخولو حيز التنفيػذ

 .(3)أحكاـ المنشور عمى صدور منشور آخر
إضػافة إلػى تػأثر األداء البيئػي المحمػي بتػأخر صػدور النصػوص البيئيػة تػارة وكثرتيػا وعػدـ تناسػقيا تػارة أخػػرى، 
وعػػدـ وجػػود تصػػور واضػػح لمتػػدخؿ المحمػػي، فقػػد تػػأثر األداء المحمػػي  بسػػبب عػػدـ مالئمػػة نظػػاـ التقطيػػع اإلداري لميمػػة 

 حماية البيئة. 
 جاح تدخل الجماعات المحمية لحماية البيئةالمطمب  الثاني: غياب المقومات المادية لن

باستقراء مختمػؼ النصػوص التشػريعية والتنظيميػة المنظمػة الختصاصػات الجماعػات المحميػة فػي مجػاؿ حمايػة 
البيئػػػة؛ سػػػواء تعمػػػؽ األمػػػر بقػػػانوف البمديػػػة أو الواليػػػة أو بقيػػػة النصػػػوص األخػػػرى، نجػػػد أنيػػػا تتعامػػػؿ كميػػػا مػػػع األوسػػػاط 

المشػػاكؿ البيئيػػة وفػػؽ نمػػط إداري موحػػد، أي أنيػػا ال تأخػػذ بتنػػوع الخصوصػػيات الجغرافيػػة والطبيعيػػة الطبيعيػػة المختمفػػة و 
لمجماعات المحمية، رغـ اختالفيا الجوىري مف حيث التكػويف الفيزيػائي والطبيعػي، وكػذا تفػاوت مواردىػا الماليػة وتركيبتيػا 

 البشرية المؤىمة لمعالجة المشاكؿ البيئية.
، (1)، والسػػػػػيبية(5)، والجبميػػػػػة(4)طبيعػػػػػي وخصوصػػػػػية المشػػػػػاكؿ المتعمقػػػػػة بالبمػػػػػديات السػػػػػاحميةيتنػػػػػوع التكػػػػػويف ال

. ونتيجة ليذه الخصوصيات الفيزيائية والجغرافية المتباينة ألقاليـ الجماعػات المحميػة عبػر التػراب الػوطني، (2)والصحراوية
 اعتماد قواعد موحدة لتدخميا.  وجب وضع قواعد وبرامج تساىـ بفعالية في تطويؽ المشاكؿ الخاصة، عوض

                                                             
1  - Ahmed Reddaf, op. Cit, P. 246. 

ا بعض العينات، منيا ما يتعمؽ بمكافحة األمراض المتنقمة عف طريؽ المياه والتي لػـ تطبػؽ أو لػـ وىي حاالت عديدة وسوؼ نذكر مني - 2
يحسػػف تطبيقيػػا بػػالرغـ مػػف الػػنص عمييػػا فػػي قػػانوف الصػػحة، والػػذي تضػػمف التزامػػا عامػػا يقضػػي بػػأف تمتػػـز جميػػع أجيػػزة الدولػػة والجماعػػات 

النقاوة والنظافة ومحاربة األمراض الوبائية ومكافحة تموث المحيط، عمػى أنػو يجػب أف المحمية والمؤسسات والييئات والسكاف، بتطبيؽ تدابير 
المتعمػؽ بالصػحة  05-85مػف قػانوف  32و 25تتوفر في مياه الشرب واالستعماؿ المنزلي المقاييس التي يحػددىا التنظػيـ كمػا وكيفػا. المػادة 

 السابؽ.
مختمفة مف الوطف، األمر الػذي اسػتدعى إصػدار القػرار الػوزاري المشػترؾ مػؤرخ فػي ويتجمى ذلؾ في ظيور حاالت وبائية خطيرة في مناطؽ 

 ، يتضمف إنشاء لجنة وطنية لمكافحة األمراض المتنقمة عف طريؽ المياه، وتنظيميا وتسييرىا. 1996مايو  26
بكيفيػػة تحصػػيؿ الرسػػـ. والتػػي ال المتعمػػؽ  2002/ وت/ معػػض/ ـ ت ج/ ؽ ـ 17مثػػؿ المنشػػور المتعمػػؽ بكيفيػػة تحصػػيؿ الرسػػـ رقػػـ  - 3

زالت األحكاـ الواردة ضمف ىذا المنشور والمتعمقة بكيفية تطبيؽ المعامؿ المضاعؼ المتعمؽ بتطبيػؽ الرسػـ عمػى المنشػآت المموثػة فػي حالػة 
 تجاوزىا لعتبة التموث، تحتاج لصدور نص آخر لبياف كيفية تطبيقيا.

 كتظاظ السكاني وتموث المياه واليواء وتسيير النفايات الحضرية والصناعية والضجيج.تعاني البمديات الساحمية مف ظاىرة اال - 4
تعاني البمديات الريفية أو الجبمية مف مشاكؿ االنجراؼ وتقمص المساحات الغابية نتيجة الحرائؽ، واإلىماؿ، واإلتػالؼ، واألمػراض، كمػا  - 5

ات واألسػمدة، ومنتجػات الصػحة النباتيػة، كمػادة اآلزوت التػي تشػكؿ مصػدرا خطيػرا تعاني أيضا مف تموث التربػة النػاجـ عػف اسػتعماؿ المبيػد
 لتموث المياه الجوفية.
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كما تعاني مختمػؼ الجماعػات المحميػة مػف صػعوبات ماليػة ناتجػة عػف قمػة المػوارد الماليػة، ويطػرح األمػر بحػدة 
أكبر بالنسبة لمبمديات النائية والمعزولػة، والتػي تقػؿ حصػيمتيا الجبائيػة نتيجػة قمػة النشػاطات االقتصػادية بيػا، ممػا يجعميػا 

لمالي الذي تمنحو ليا الدولة. ىػذه الوضػعية الماليػة تفػرض عمػى الجماعػات المحميػة  إقامػة مفاضػمة تكتفي بالتخصيص ا
بػيف أوجػػو صػػرؼ عائػػداتيا الماليػة، ممػػا يػػدفع بيػػا إلػػى تغميػب اإلنفػػاؽ فػػي غيػػر مجػػاؿ حمايػة البيئػػة. وقػػد انعكػػس ضػػعؼ 

شػػكيؿ فريػػؽ مػػػف الخبػػراء المتخصصػػيف فػػػي المػػوارد الماليػػة لمجماعػػػات المحميػػة عمػػى إيجػػػاد مػػوارد بشػػرية متخصصػػػة، لت
 مختمؼ الموضوعات التي تمس حماية البيئة. 

تبيف مف التحميؿ السابؽ بأف الوظيفة الوقائية والتدخمية لإلدارة البيئية في الجزائر اختمت بفعؿ عدـ استقرار 
ره يضع قواعد تصورية تضبط حماية اإلدارة المركزية والمحمية لمبيئة، مما يدفعنا لمبحث في مدى إسياـ التخطيط باعتبا

 مختمؼ العناصر البيئية بالنسبة لممستقبؿ.
 

 الخاتمة:
تشكؿ مياـ حماية البيئة في جميع تفاصيميا أكبر تحد لمتسيير تواجيو الجماعات المحمية في الجزائر. نظرا 

والتنظيمي، وعدـ التكويف وكذا  لعدة أسباب منيا ما يتعمؽ بضعؼ التخطيط ومنيا ما يتعمؽ بتأخر اإلطار التشريعيي
 إتاحة المشاركة الفعالة لمحركة الجمعوية.

إال أف ىذه المالحظة الوصفية لحالة التدىور التي تشير إلييا مختمؼ التقارير الوطنية المتعاقبة، ال يحب أف 
بعد صدور قانوف تبرر ضعؼ الجماعات المحمية في تسيير حماية البيئة، وبخاصة بعد استكماؿ اإلطار التشريعي 

 المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 03-10
يقع عمى المنتخبيف المحمييف والمجتمع المدني إلى إعادة إدراج حماية البيئة بكؿ مكوناتيا ضمف أولوياتيا مف 

تي تشيدىا كؿ خالؿ بعث مخططات حقيقية وواقعية تستجيب ألىـ المتطمبات الخاصة بالمضار وحالة التدىور ال
بمدية. وتتجمي المسؤولية المباشرة لمجماعات المحمية في ممارسة سمطتيا التنظيمية الكاممة وفقا لمختمؼ القوانيف 

والتنظيمات المتعمقة بحماية البيئة. وتظير السمطة التنظيمية مف خالؿ تعزيز الرقابة مف خالؿ سمطة الترخيص والمنع 
مختمؼ الشركاء المتدخميف في حماية البيئة أو المستعمميف أو المستغميف لألوساط  والتخطيط والتشاور واإلعالـ مع

 الطبيعية.
مف خالؿ ممارستيا لصالحياتيا القانونية والتنظيمية لحماية البيئة، تسير الجماعات المحمية عمى تطبيؽ 

األىداؼ المرسومة لمسياسة الوطنية المعايير الوطنية لحماية البيئة وتحسيف اإلطار المعيشي ونوعية الحياة. وتجسد 
 لحماية البيئة. وبذلؾ تحقؽ حؽ األجياؿ الحالية والمستقبمة في حقيا في بيئة نقية تنمية مستدامة.

  
                                                                                                                                                                                                                      

تعػػاني البمػػديات السػػيبية التػػي ينتشػػر فييػػا نشػػاط الرعػػي وتربيػػة المواشػػي، مػػف تػػدىور الغطػػاء النبػػاتي النػػاجـ عػػف سػػوء تسػػيير المراعػػي  - 1
 تعاني مف انتشار األوبئة واألمراض الفتاكة التي تصيب المواشي.  والرعي المفرط مما يجعميا عرضة لمتصحر كما

تعػػػاني البمػػػديات الصػػػحراوية مػػػف قسػػػوة الطبيعػػػة كػػػالحرارة المفرطػػػة ومحدوديػػػة المػػػوارد المائيػػػة وقمػػػة األراضػػػي الزراعيػػػة وزحػػػؼ الرمػػػاؿ  - 2
 المشاكؿ ذات البعد الطبيعي.والتصحر، وتدىور الغطاء النباتي وتدىور الثروة الحيوانية، وبيذا تغمب عمييا 
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 ممحق النصوص القانونية الخاصة بحماية البيئة:
 
 
 
 مالحظة: ىذه النصوص ال تمثؿ كؿ النصوص البيئية

 
 
   37الجريدة الرسمية عدد يتعمق بالبمدية ، 2011يونيو  22ممضي في  10-11قانون رقم 

 .4، الصفحة 2011يوليو  03المؤرخة في 
  12الجريدة الرسمية عدد  .، يتعمق بالوالية 2012فبراير  21ممضي في  07-12قانون رقم 

 5، الصفحة 2012فبراير  29المؤرخة في 
  يتعمق بحماية البيئة في إطار التنمية ، 2003يوليو  19ممضي في  10-03قانون رقم
 6، الصفحة 2003يوليو  20مؤرخة في  43وزارة التييئة العمرانية والبيئةالجريدة الرسمية عدد  .المستدامة
  يتعمق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتيا ، 2007مايو  13ممضي في  06-07قانون رقم

 6، الصفحة 2007مايو  13المؤرخة في  31الجريدة الرسمية عدد  .وتنميتيا
 

 نص تطبيقي
 11المؤرخة في  10، الجريدة الرسمية عدد  2009فبراير  07ممضي في  67-09مرسوـ تنفيذي رقـ 

 .يحدد القائمة اإلسمية لألشجار الحضرية وأشجار الصؼ. 11، الصفحة 2009فبراير 
 15المؤرخة في  16. الجريدة الرسمية عدد 2009مارس  10ممضي في  101-09مرسوـ تنفيذي رقـ 

 .يحدد تنظيـ وكيفيات منح الجائزة الوطنية لممدينة الخضراء. 5، الصفحة 2009مارس 
 08المؤرخة في  21. الجريدة الرسمية عدد 2009أبريؿ  07ممضي في  115-09مرسوـ تنفيذي رقـ  

 .يحدد كيفيات تنظيـ المجنة الوزارية المشتركة لممساحات الخضراء وعمميا. 13، الصفحة 2009أبريؿ 
 03المؤرخة في  26. الجريدة الرسمية عدد 2009مايو  03ممضي في  147-09مرسوـ تنفيذي رقـ  

يحدد محتوى مخطط تسيير المساحات الخضراء وكيفيات إعداده والمصادقة عميو .  22، الصفحة 2009مايو 
 .وتنفيذه

  28المؤرخة في  13. الجريدة الرسمية عدد  2011فبراير  17ممضي في  02-11قانون رقم 
 .يتعمق بالمجاالت المحمية في إطار التنمية المستدامة. 9، الصفحة 2011فبراير 
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 نص تطبيقي
 03المؤرخة في  46. الجريدة الرسمية عدد 2005يونيو  28ممضي في  240-05مرسوـ تنفيذي رقـ  

 يحدد كيفيات تعييف مندوبي البيئة،. 18، الصفحة 2005يوليو 
 20المؤرخة في  75. الجريدة الرسمية عدد  2005نوفمبر  14ممضي في  444-05مرسوـ تنفيذي رقـ  

 .ةيحدد كيفيات منح الجائزة الوطنية مف أجؿ حماية البيئ. 13، الصفحة 2005نوفمبر 
يناير  08المؤرخة في  1. الجريدة الرسمية عدد 2006يناير  07ممضي في  02-06مرسوـ تنفيذي رقـ  

 .واء في حالة تموث جوييضبط القيـ القصوى ومستويات اإلنذار وأىداؼ نوعية الي. 3، الصفحة 2006
 16المؤرخة في  24. الجريدة الرسمية عدد 2006أبريؿ  15ممضي في  138-06مرسوـ تنفيذي رقـ  

بخار والجزيئات السائمة أو الصمبة في الجو وكذا الشروط ينظـ انبعاث الغاز والدخاف وال. 13، الصفحة 2006أبريؿ 
 .التي تتـ فييا مراقبتيا

 23المؤرخة في  26. الجريدة الرسمية عدد 2006أبريؿ  19ممضي في  141-06مرسوـ تنفيذي رقـ  
 .يضبط القيـ القصوى لممصبات الصناعية السائمة. 4، الصفحة 2006أبريؿ 

يونيو  04المؤرخة في  37. الجريدة الرسمية عدد 2006مايو  31ممضي في  198-06مرسوـ تنفيذي رقـ 
 .يضبط التنظيـ المطبؽ عمى المؤسسات المصنفة لحماية البيئة. 9، الصفحة 2006

 27المؤرخة في  17. الجريدة الرسمية عدد 2013مارس  17ضي في مم 110-13مرسوـ تنفيذي رقـ 
 .ينظـ استعماؿ المواد المستنفذة لطبقة األوزوف وأمزجتيا والمنتجات التي تحتوي عمييا. 5، الصفحة 2013مارس 

 معدؿ بػ
مايو  23المؤرخة في  34. الجريدة الرسمية عدد 2010مايو  23ممضي في  142-10مرسوـ تنفيذي رقـ 

 30الموافؽ  1428جمادى الثانية عاـ  15المؤرخ في  207-07يعدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ . 12، الصفحة 2010
 .ا والمنتجات التي تحتوي عميياالذي ينظـ استعماؿ المواد المستنفذة لطبقة األوزوف وأمزجتي 2007يونيو سنة 

مايو  22المؤرخة في  34. الجريدة الرسمية عدد 2007مايو  19ممضي في  144-07مرسوـ تنفيذي رقـ 
 .يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة. 3، الصفحة 2007

مايو  22المؤرخة في  34. الجريدة الرسمية عدد 2007مايو  19ممضي في  145-07مرسوـ تنفيذي رقـ 
 .يحدد مجاؿ تطبيؽ ومحتوى وكيفيات المصادقة عمى دراسة وموجز التأثير عمى البيئة. 92، الصفحة 2007

 13المؤرخة في  39. الجريدة الرسمية عدد 2008يوليو  06ممضي في  201-08مرسوـ تنفيذي رقـ 
ائؿ الحيوانات غير األليفة يحدد شروط وكيفيات منح ترخيص لفتح مؤسسات لتربية فص. 5، الصفحة 2008يوليو 

 .وعرض عينات منيا لمجميور
 نص تطبيقي

. 22، الصفحة 2011غشت  24المؤرخة في  48. الجريدة الرسمية عدد 2011مايو  19قرار ممضي في  
أعضاء المجنة الوطنية الوزارية المشتركة المكمفة بمنح ترخيص لفتح مؤسسات تربية فصائؿ الحيوانات يتضمف تعييف 

 .غير األليفة وعرض عينات منيا لمجميور
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 02المؤرخة في  61. الجريدة الرسمية عدد 2008أكتوبر  21في  ممضي 327-08مرسوـ تنفيذي رقـ  

يتضمف إلزاـ ربابنة السفف التي تحمؿ عمى متنيا بضائع خطيرة سامة أو مموثة باإلخطار . 5، الصفحة 2008نوفمبر 
 .عف وقوع أي حادث في البحر

يناير  18المؤرخة في  3. الجريدة الرسمية عدد 2012يناير  04ممضي في  03-12مرسوـ تنفيذي رقـ  
 .يحدد قائمة الفصائؿ النباتية غير المزروعة المحمية. 13، الصفحة 2012

 10المؤرخة في  35. الجريدة الرسمية عدد 2012مايو  24ممضي في  235-12مرسوـ تنفيذي رقـ  
 .يحدد قائمة األصناؼ الحيوانية غير األليفة المحمية. 6، الصفحة 2012يونيو 

 27المؤرخة في  17. الجريدة الرسمية عدد 2013مارس  17ممضي في  110-13مرسوـ تنفيذي رقـ  
 .جات التي تحتوي عميياينظـ استعماؿ المواد المستنفذة لطبقة األوزوف وأمزجتيا والمنت. 5، الصفحة 2013مارس 

 الغابات
  مؤرخة  26. وزارة الفالحة الجريدة الرسمية عدد 1984يونيو  23ممضي في  12-84قانون رقم

 .يتضمن النظام العام لمغابات. 959، الصفحة 1984يونيو  26في 
 

 معدؿ بػ
  04المؤرخة في  62. الجريدة الرسمية عدد 1991ديسمبر  02ممضي في  20-91قانون رقم 

المتضمن  1984يونيو سنة  23المؤرخ في  12-84يعدل ويتمم القانون رقم . 2378، الصفحة 1991ديسمبر 
 .النظام العام لمغابات

 نص تطبيقي
، 2006غشت  20المؤرخة في  52. الجريدة الرسمية عدد 2006يونيو  17قرار وزاري مشترؾ ممضي في 

 .يتضمف تعييف ضباط مرسميف منتميف لمسمؾ التقني في إدارة الغابات بصفة ضباط لمشرطة القضائية. 26الصفحة 
 نص تطبيقي

فبراير  11المؤرخة في  7. الجريدة الرسمية عدد 1987فبراير  10ممضي في  44-87مرسوـ رقـ  
 .يتعمؽ بوقاية األمالؾ الغابية الوطنية وما جاورىا مف الحرائؽ. 247، الصفحة 1987

 28المؤرخة في  30الرسمية عدد .  الجريدة 2000مايو  24ممضي في  115-2000مرسوـ تنفيذي رقـ 
 .يحدد قواعد إعداد مسح األراضي الغابية الوطنية. 11، الصفحة 2000مايو 

أبريؿ  08المؤرخة في  20. الجريدة الرسمية عدد 2001أبريؿ  05ممضي في  87-01مرسوـ تنفيذي رقـ 
-84مف القانوف رقـ  35مادة يحدد شروط وكيفيات الترخيص باإلستغالؿ في إطار أحكاـ ال. 15، الصفحة 2001

والمتضمف النظاـ العاـ لمغابات، المعدؿ  1984يونيو سنة  23الموافؽ  1404رمضاف عاـ  23المؤرخ في  12
 .والمتمـ
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 نص تطبيقي
ديسمبر  09المؤرخة في  75. الجريدة الرسمية عدد  2001نوفمبر  06قرار وزاري مشترؾ ممضي في 

المجنة الوالئية المكمفة بفحص طمبات الترخيص باستغالؿ أراضي األمالؾ الغابية  يحدد تشكيمة. 23، الصفحة 2001
 .الوطنية، وسيرىا

، 2006غشت  20المؤرخة في  52. الجريدة الرسمية عدد 2006يونيو  17قرار وزاري مشترؾ ممضي في 
 .ضباط لمشرطة القضائيةيتضمف تعييف ضباط مرسميف منتميف لمسمؾ التقني في إدارة الغابات بصفة . 26الصفحة 

 22المؤرخة في  66. الجريدة الرسمية عدد 2006أكتوبر  19ممضي في  365-06مرسوـ تنفيذي رقـ  
ف النظاـ الغابي الوطني تابعة لغابة األمالؾ الوطنية يتضمف إلغاء تصنيؼ قطعة أرض م. 9، الصفحة 2006أكتوبر 

 .وواقعة في منطقة التوسع السياحي العقيد حواس بوالية تيبازة
 28المؤرخة في  67. الجريدة الرسمية عدد 2006أكتوبر  19ممضي في  368-06مرسوـ تنفيذي رقـ 

 .غابات االستجماـ وكذا شروط وكيفيات منحيايحدد النظاـ القانوني لرخصة استغالؿ . 4، الصفحة 2006أكتوبر 
 المياه:

  60. وزارة الموارد المائية الجريدة الرسمية عدد 2005غشت  04ممضي في  12-05قانون رقم 
 .يتعمق بالمياه. 3، الصفحة 2005سبتمبر  04مؤرخة في 

 معدؿ بػ
   27المؤرخة في  4.  الجريدة الرسمية عدد 2008يناير  23ممضي في  03-08قانون رقم 

 4الموافق  1426جمادى الثانية عام  28المؤرخ في  12-05يعدل ويتمم القانون رقم . 7، الصفحة 2008يناير 
 .والمتعمق بالمياه 2005غشت سنة 
  14المؤرخة في  59. الجريدة الرسمية عدد 2009أكتوبر  11ممضي في  06-09قانون رقم 

الموافق  1430رجب عام  29المؤرخ في  02-09يتضمن الموافقة عمى األمر رقم . 4، الصفحة 2009أكتوبر 
الموافق  1426جمادى الثانية عام  28المؤرخ في  12-05قم الذي يعدل ويتمم القانون ر  2009يوليو سنة  22
 .والمتعمق بالمياه 2005غشت سنة  4

 نص تطبيقي
 21المؤرخة في  13. الجريدة الرسمية عدد 2007فبراير  19ممضي في  69-07مرسوـ تنفيذي رقـ 

 .الحمويةيحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعماؿ واستغالؿ المياه . 7، الصفحة 2007فبراير 
 معدؿ بػ

مايو  13المؤرخة في  29. الجريدة الرسمية عدد 2012مايو  06ممضي في  205-12مرسوـ تنفيذي رقـ 
فبراير سنة  19الموافؽ  1428المؤرخ في أوؿ صفر عاـ  69-07يعدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ . 7، الصفحة 2012
 .واستغالؿ المياه الحمويةالذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعماؿ  2007

 نص تطبيقي
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. 92، الصفحة 2009مارس  25المؤرخة في  19. الجريدة الرسمية عدد 2009يناير  12قرار ممضي في 
 .يتضمف تعييف أعضاء المجنة التقنية لممياه الحموية

. 26، الصفحة 2013فبراير  10المؤرخة في  9. الجريدة الرسمية عدد 2012أبريؿ  18قرار ممضي في  
 .يتضمف تعييف أعضاء المجنة التقنية لممياه الحموية

مايو  23المؤرخة في  35. الجريدة الرسمية عدد 2007مايو  20ممضي في  149-07يذي رقـ رسوـ تنف 
يحدد كيفيات منح امتياز استعماؿ المياه القذرة المصفاة ألغراض السقي وكذا دفتر الشروط . 8، الصفحة 2007

 .النموذجي المتعمؽ بيا
 نص تطبيقي

، 2012يوليو  15المؤرخة في  41. الجريدة الرسمية عدد 2012يناير  02قرار وزاري مشترؾ ممضي في  
 .يحدد خصائص المياه القذرة المصفاة المستعممة ألغراض السقي. 22الصفحة 

، 2012يوليو  15المؤرخة في  41. الجريدة الرسمية عدد 2012يناير  02قرار وزاري مشترؾ ممضي في  
 .يحدد قائمة المزروعات التي يمكف سقييا بالمياه القذرة المصفاة. 25الصفحة 

 16المؤرخة في  57. الجريدة الرسمية عدد 2007سبتمبر  11ممضي في  270-07مرسوـ تنفيذي رقـ  
 .ييحدد شروط وكيفيات إعداد نظاـ تسعير خدمة ماء السق. 14، الصفحة 2007سبتمبر 

 26المؤرخة في  80. الجريدة الرسمية عدد 2007ديسمبر  23ممضي في  399-07مرسوـ تنفيذي رقـ  
 .يتعمؽ بنطاؽ الحماية النوعية لمموارد المائية. 3، الصفحة 2007ديسمبر 

فبراير  13المؤرخة في  8. الجريدة الرسمية عدد 2008فبراير  09ممضي في  53-08سوـ تنفيذي رقـ مر 
يتضمف المصادقة عمى دفتر الشروط النموذجي لمتسيير باالمتياز لمخدمة العمومية لمتطيير . 8، الصفحة 2008

 16، الصفحة 2009ديسمبر  06المؤرخة في  72الجريدة الرسمية عدد  استدراؾ في .ونظاـ الخدمة المتعمؽ بو
فبراير  13المؤرخة في  8. الجريدة الرسمية عدد 2008فبراير  09ممضي في  54-08مرسوـ تنفيذي رقـ 

يتضمف المصادقة عمى دفتر الشروط النموذجي لمتسيير باالمتياز لمخدمة العمومية لمتزويد . 15، الصفحة 2008
 .بالماء الشروب ونظاـ الخدمة المتعمؽ بو

 16المؤرخة في  15. الجريدة الرسمية عدد 2008مارس  15ممضي في  96-08سوـ تنفيذي رقـ مر 
 .يحدد مياـ المجمس الوطني االستشاري لموارد المائية وتشكيمتو وقواعد عممو. 16، الصفحة 2008مارس 

 نص تطبيقي
، الصفحة 2010مارس  10المؤرخة في  16. الجريدة الرسمية عدد 2009ديسمبر  23قرار ممضي في  

 .يتضمف تشكيمة المجمس الوطني االستشاري لمموارد المائية. 29
 16المؤرخة في  15. الجريدة الرسمية عدد 2008مارس  15ممضي في  97-08مرسوـ تنفيذي رقـ  

 .يحدد كيفيات إعداد جرد لممنشآت واليياكؿ التابعة لمممكية العمومية االصطناعية لممياه. 18، الصفحة 2008مارس 
مايو  25المؤرخة في  26عدد  الجريدة الرسمية 2008مايو  21ممضي في  148-08مرسوـ تنفيذي رقـ 

 7، الصفحة 2008
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 .يحدد كيفيات منح رخصة استعماؿ الموارد المائية

 نص تطبيقي
 11، الصفحة 2010فبراير  10في المؤرخة  11الجريدة الرسمية عدد  2009أكتوبر  15قرار ممضي في  

 .يتضمف تحديد الوثائؽ التقنية المطموبة إلنجاز كؿ صنؼ منشأ أو ىيكؿ استعماؿ الموارد المائية
يوليو  09المؤرخة في  38الجريدة الرسمية عدد  2008يوليو  06ممضي في  195-08مرسوـ تنفيذي رقـ 

 8، الصفحة 2008
 .ستيالؾ البشري بواسطة الصياريج المتحركةيحدد شروط التزويد بالماء الموجو لال

 نص تطبيقي
 19، الصفحة 2010ديسمبر  01المؤرخة في  73الجريدة الرسمية عدد  2010مايو  03قرار ممضي في  

 .الماء المزود عف طريؽ الصياريج المتحركةيحدد كيفيات مراقبة 
 28المؤرخة في  56الجريدة الرسمية عدد    2008سبتمبر  27ممضي في  303-08مرسوـ تنفيذي رقـ 

 .يحدد صالحيات وكذا قواعد تنظيـ سمطة ضبط الخدمات العمومية لممياه وعمميا .10، الصفحة 2008سبتمبر 
 نص تطبيقي

 28المؤرخة في  64الجريدة الرسمية عدد  2010أكتوبر  21مضي في م 261-10مرسوـ تنفيذي رقـ 
 17، الصفحة 2010أكتوبر 

 .يتضمف المصادقة عمى القانوف األساسي لمستخدمي سمطة ضبط الخدمات العمومية لممياه
 05المؤرخة في  57الجريدة الرسمية عدد  2008سبتمبر  30ممضي في  309-08مرسوـ تنفيذي رقـ 

 10الصفحة  ،2008أكتوبر 
 .يتضمف تعديؿ القانوف األساسي النموذجي لوكالة الحوض الييدروغرافي

 المؤرخة في 43الجريدة الرسمية عدد  2011يوليو  30ممضي في  262-11مرسوـ تنفيذي رقـ معدؿ ب 
 22، الصفحة 2011غشت  03

 .يتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لمتسيير المدمج لمموارد المائية
 19المؤرخة في  60الجريدة الرسمية عدد  2008أكتوبر  19ممضي في  326-08تنفيذي رقـ مرسوـ 

 8، الصفحة 2008أكتوبر 
 .يحدد كيفيات تنظيـ نظاـ التسيير المدمج لإلعالـ حوؿ المياه وعممو

 نص تطبيقي
 25، الصفحة 2011أبريؿ  17المؤرخة في  23الجريدة الرسمية عدد  2011فبراير  02قرار ممضي في  

 .يحدد كيفيات الحصوؿ عمى معطيات نظاـ التسيير المدمج لإلعالـ حوؿ المياه
 21المؤرخة في  36الجريدة الرسمية عدد  2009يونيو  11ممضي في  209-09مرسوـ تنفيذي رقـ  

 18، الصفحة 2009يونيو 
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ية في الشبكة العمومية لمتطيير أو في محطة يحدد كيفيات منح الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزل
 .التصفية

 01المؤرخة في  39الجريدة الرسمية عدد  2009يونيو  29ممضي في  225-09مرسوـ تنفيذي رقـ  
 15، الصفحة 2009يوليو 

 .د كيفيات الترخيص بغرس المزروعات السنوية في األمالؾ العمومية الطبيعية لممياهيحد
 19 المؤرخة في 67. الجريدة الرسمية عدد 2009نوفمبر  16ممضي في  376-09مرسوـ تنفيذي رقـ  

 8، الصفحة 2009نوفمبر 
يحدد شروط منع استخراج مواد الطمي مف مجاري الودياف أو أجزاء الودياف التي تشكؿ خطرا لإلتالؼ وكذا 

 .كيفيات استغالليا في المواقع المرخص بيا
 نص تطبيقي

 10، الصفحة 2010مايو  02المؤرخة في  29.الجريدة الرسمية عدد 2010يناير  10قرار ممضي في  
 .يحدد قائمة الودياف وأجزاء الودياف المعنية بمنع استخراج مواد الطمي

، الصفحة 2010مايو  09المؤرخة في  31.الجريدة الرسمية عدد  2009ديسمبر  16قرار ممضي في 
 .يتضمف تشكيمة المجنة القطاعية المشتركة لمنع استخراج مواد الطمي. 27

 29المؤرخة في  70. الجريدة الرسمية عدد 2009نوفمبر  24ممضي في  392-09مرسوـ تنفيذي رقـ 
يحدد كيفيات المتابعة الطبية لألشخاص الذيف يعمموف في منشآت وىياكؿ استغالؿ . 7، الصفحة 2009نوفمبر 

 .مية لممياهالخدمة العمو 
 

 نص تطبيقي
 38، الصفحة 2011غشت  21المؤرخة في  47الجريدة الرسمية عدد  2011مارس  30قرار ممضي في  

لألشخاص الذيف يعمموف في منشآت وىياكؿ استغالؿ يحدد قائمة مناصب العمؿ المعنية بالمتابعة الطبية 
 .الخدمة العمومية لممياه

 02المؤرخة في  71الجريدة الرسمية عدد  2009نوفمبر  29ممضي في  399-09مرسوـ تنفيذي رقـ 
 3، الصفحة 2009ديسمبر 

 .يحدد آليات توقع الفيضانات
 20المؤرخة في  75الرسمية عدد  الجريدة 2009ديسمبر  15ممضي في  414-09مرسوـ تنفيذي رقـ 

 11، الصفحة 2009ديسمبر 
 .يحدد طبيعة ودورية وطرؽ تحميؿ الماء الموجو لالستيالؾ البشري

يناير  06المؤرخة في  1الجريدة الرسمية عدد  2010يناير  04ممضي في  01-10مرسوـ تنفيذي رقـ 
 3، الصفحة 2010
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 .المائية والمخطط الوطني لمماءيتعمؽ بالمخطط التوجييي لتييئة الموارد 
يناير  17المؤرخة في  4الجريدة الرسمية عدد  2010يناير  12ممضي في  23-10مرسوـ تنفيذي رقـ  

 .ظمة تصفية المياه القذرةيحدد الخصائص التقنية ألن .12، الصفحة 2010
يناير  17المؤرخة في  4الجريدة الرسمية عدد  2010يناير  12ممضي في  24-10مرسوـ تنفيذي رقـ  

 13، الصفحة 2010
 .تسيير المدمج لمموارد المائيةيتعمؽ بإطار التشاور في مجاؿ ال

المؤرخة في  25الجريدة الرسمية عدد  2011أبريؿ  24ممضي في  165-11مرسوـ تنفيذي رقـ  معدؿ بػ  
 4، الصفحة 2011أبريؿ  27

 2010يناير سنة  12الموافؽ  1431محـر عاـ  26المؤرخ في  24-10تنفيذي رقـ يتمـ المرسوـ ال
 .والمتعمؽ بإطار التشاور في مجاؿ التسيير المدمج لمموارد المائية

 نص تطبيقي
 22، الصفحة 2012أبريؿ  04المؤرخة في  20الجريدة الرسمية عدد  2011نوفمبر  17قرار ممضي في  

 ."يتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الحوض الييدروغرافي "الصحراء
يناير  17المؤرخة في  4الجريدة الرسمية عدد  2010يناير  12ممضي في  25-10مرسوـ تنفيذي رقـ 

 15، الصفحة 2010
قامة ىياكؿ استخراج المياه الجوفية أو السطحية لضماف التمويف المستقؿ يحدد كيفيات منح االمتياز إل

 .لممناطؽ أو الوحدات الصناعية
يناير  17المؤرخة في  4دد الجريدة الرسمية ع 2010يناير  12ممضي في  26-10مرسوـ تنفيذي رقـ  

 18، الصفحة 2010
يحدد الطرؽ والمواد الكيميائية المستعممة في معالجة المياه الموجية لالستيالؾ البشري وكذا تصحيح 

 .مكوناتيا
 نص تطبيقي

 38، الصفحة 2011غشت  21المؤرخة في  47الجريدة الرسمية عدد  2011مارس  30ممضي في  قرار 
 .يحدد قائمة المواد الكيميائية المستعممة في معالجة المياه الموجية لإلستيالؾ البشري وكذا تصحيح مكوناتيا

 10المؤرخة في  11الجريدة الرسمية عدد  2010فبراير  06ممضي في  73-10مرسوـ تنفيذي رقـ  
 4، الصفحة 2010فبراير 

 .يتعمؽ بالحماية الكمية لمطبقات المائية
 14المؤرخة في  17الجريدة الرسمية عدد  2010مارس  10ممضي في  88-10مرسوـ تنفيذي رقـ  

 5، الصفحة 2010مارس 
 .يحدد شروط وكيفيات منح ترخيص رمي اإلفرازات غير السامة في األمالؾ العمومية لمماء
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 10المؤرخة في  68الجريدة الرسمية عدد  2010نوفمبر  04ممضي في  275-10مرسوـ تنفيذي رقـ  
 15، الصفحة 2010نوفمبر 

 .ية لممياه والتطييريحدد كيفيات الموافقة عمى اتفاقية تعويض الخدمات العموم
 22المؤرخة في  77الجريدة الرسمية عدد  2010ديسمبر  21ممضي في  317-10مرسوـ تنفيذي رقـ  
 6، الصفحة 2010ديسمبر 

 .استخراج عينات الموارد المائية الجوفية والسطحية وتحاليميايحدد الشروط التي يتـ فييا 
 22المؤرخة في  77الجريدة الرسمية عدد  2010ديسمبر  21ممضي في  318-10مرسوـ تنفيذي رقـ 

 7، الصفحة 2010ديسمبر 
 التجدد وكذايحدد كيفيات منح امتياز استعماؿ الموارد المائية في األنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطيئة 

 .دفتر الشروط النموذجي المتعمؽ بو
 23المؤرخة في  18الجريدة الرسمية عدد  2011مارس  22ممضي في  125-11مرسوـ تنفيذي رقـ  

 6، الصفحة 2011مارس 
 .ة المياه الموجية لالستيالؾ البشرييتعمؽ بنوعي

 30المؤرخة في  20الجريدة الرسمية عدد  2011مارس  28ممضي في  136-11مرسوـ تنفيذي رقـ  
 6، الصفحة 2011مارس 

 .حت المائييتعمؽ بنطاؽ مكافحة ال
 19المؤرخة في  34الجريدة الرسمية عدد  2011يونيو  12ممضي في  219-11مرسوـ تنفيذي رقـ  

 4، الصفحة 2011يونيو 
 .المخصصة لتزويد السكاف بيايحدد أىداؼ نوعية المياه السطحية والجوفية 

 19المؤرخة في  34الجريدة الرسمية عدد  2011يونيو  12ممضي في  220-11مرسوـ تنفيذي رقـ  
 7، الصفحة 2011يونيو 

الموارد المائية بإقامة ىياكؿ تحمية مياه البحر أو نزع األمالح أو المعادف مف يحدد كيفيات امتياز استعماؿ 
 .المياه المالحة مف أجؿ المنفعة العمومية أو تمبية الحاجيات الخاصة

 03المؤرخة في  43الجريدة الرسمية عدد  2011يوليو  30ممضي في  262-11مرسوـ تنفيذي رقـ 
 22، الصفحة 2011غشت 

 .لوكالة الوطنية لمتسيير المدمج لمموارد المائيةيتضمف إنشاء ا
 22، الصفحة 2011أكتوبر  26المؤرخة في  59الجريدة الرسمية عدد ى استدراؾ في

 02المؤرخة في  54الجريدة الرسمية عدد  2011بر سبتم 26ممضي في  340-11مرسوـ تنفيذي رقـ  
 4، الصفحة 2011أكتوبر 
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يحدد كيفيات منح امتياز استعماؿ الموارد المائية إلقامة ىياكؿ عمى مستوى الحواجز المائية السطحية 
 .والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيو المالحي

 02المؤرخة في  54الجريدة الرسمية عدد  2011 سبتمبر 26ممضي في  341-11مرسوـ تنفيذي رقـ 
 7، الصفحة 2011أكتوبر 

يحدد كيفيات منح إمتياز استعماؿ الموارد المائية إلقامة ىياكؿ عند أسفؿ السدود ونقاط المياه ومنشآت 
 .التحويؿ لتزويد المصانع الييدروكيربائية

 30المؤرخة في  65الرسمية عدد الجريدة  2011نوفمبر  24ممضي في  394-11مرسوـ تنفيذي رقـ 
 21، الصفحة 2011نوفمبر 

 .يحدد قواعد المراقبة التقنية لمنشآت وىياكؿ الري
 المياه القذرة

 35وزارة الموارد المائية الجريدة الرسمية عدد  2007مايو  20ممضي في  149-07مرسوـ تنفيذي رقـ 
 8، الصفحة 2007مايو  23مؤرخة في 

امتياز استعماؿ المياه القذرة المصفاة ألغراض السقي وكذا دفتر الشروط النموذجي يحدد كيفيات منح 
 .المتعمؽ بيا

 نص تطبيقي
، 2012يوليو  15المؤرخة في  41الجريدة الرسمية عدد  2012يناير  02قرار وزاري مشترؾ ممضي في 

 22الصفحة 
 .يحدد خصائص المياه القذرة المصفاة المستعممة ألغراض السقي

، 2012يوليو  15المؤرخة في  41الجريدة الرسمية عدد  2012يناير  02قرار وزاري مشترؾ ممضي في  
 25الصفحة 

  .يحدد قائمة المزروعات التي يمكف سقييا بالمياه القذرة المصفاة
 وزارة التييئة العمرانية والبيئة والسياحة  2007سبتمبر  27ممضي في  300-07مرسوـ تنفيذي رقـ 

 13، الصفحة 2007أكتوبر  07مؤرخة في  63الجريدة الرسمية عدد 
 8وزارة الموارد المائية الجريدة الرسمية عدد  2008فبراير  09ممضي في  53-08مرسوـ تنفيذي رقـ 

 8، الصفحة 2008فبراير  13مؤرخة في 
يتضمف المصادقة عمى دفتر الشروط النموذجي لمتسيير باالمتياز لمخدمة العمومية لمتطيير ونظاـ الخدمة 

 .المتعمؽ بو
   16، الصفحة 2009ديسمبر  06المؤرخة في  72الجريدة الرسمية عدد استدراؾ في 

 36وزارة الموارد المائية الجريدة الرسمية عدد  2009يونيو  11ممضي في  209-09مرسوـ تنفيذي رقـ 
 18، الصفحة 2009يونيو  21مؤرخة في 
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 يحدد كيفيات منح الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الشبكة العمومية لمتطيير أو في محطة
 .التصفية

 4وزارة الموارد المائية الجريدة الرسمية عدد  2010يناير  12ممضي في  23-10مرسوـ تنفيذي رقـ 
 12، الصفحة 2010يناير  17مؤرخة في 

  .يحدد الخصائص التقنية ألنظمة تصفية المياه القذرة
 المساحات الخضراء

  العمرانية والبيئة الجريدة الرسمية وزارة التييئة  2007مايو  13ممضي في  06-07قانون رقم
 6، الصفحة 2007مايو  13مؤرخة في  31عدد 

 .يتعمؽ بتسيير المساحات الخضراء وحمايتيا وتنميتيا
 نص تطبيقي

فبراير  11المؤرخة في  10الجريدة الرسمية عدد  2009فبراير  07ممضي في  67-09مرسوـ تنفيذي رقـ 
 11، الصفحة 2009

 .اإلسمية لألشجار الحضرية وأشجار الصؼيحدد القائمة 
 15المؤرخة في  16الجريدة الرسمية عدد  2009مارس  10ممضي في  101-09رسوـ تنفيذي رقـ  

 5، الصفحة 2009مارس 
 .نح الجائزة الوطنية لممدينة الخضراءيحدد تنظيـ وكيفيات م

 نص تطبيقي
  21، الصفحة 2010يوليو  11المؤرخة في  42الجريدة الرسمية عدد  2010مارس  09قرار ممضي في 

 .يتضمف تعييف أعضاء لجنة التحكيـ لمجائزة الوطنية لممدينة الخضراء
أبريؿ  08المؤرخة في  21ة عدد الجريدة الرسمي 2009أبريؿ  07ممضي في  115-09مرسوـ تنفيذي رقـ 

 13، الصفحة 2009
 .يحدد كيفيات تنظيـ المجنة الوزارية المشتركة لممساحات الخضراء وعمميا

 نص تطبيقي
 21، الصفحة 2010يوليو  11المؤرخة في  42الجريدة الرسمية عدد  2010مارس  09قرار ممضي في 

 .حات الخضراءيتضمف تعييف أعضاء المجنة الوزارية المشتركة لممسا
مايو  03المؤرخة في  26الجريدة الرسمية عدد  2009مايو  03ممضي في  147-09مرسوـ تنفيذي رقـ  

 22، الصفحة 2009
 .وكيفيات إعداده والمصادقة عميو وتنفيذهيحدد محتوى مخطط تسيير المساحات الخضراء 

 النفايات
  وزارة التييئة العمرانية والبيئة الجريدة   2001ديسمبر  12ممضي في  19-01قانون رقم

 9، الصفحة 2001ديسمبر  15مؤرخة في  77الرسمية عدد 
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زالتيا  .يتعمؽ بتسيير النفايات ومراقبتيا وا 
 نص تطبيقي

مايو  26المؤرخة في  37الجريدة الرسمية عدد  2002مايو  20ممضي في  175-02مرسوـ تنفيذي رقـ 
 7، الصفحة 2002

 .يتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لمنفايات وتنظيميا وعمميا
 نص تطبيقي

 27، الصفحة 2005فبراير  27المؤرخة في  15الجريدة الرسمية عدد  2005فبراير  08قرار ممضي في 
 .رة الوكالة الوطنية لمنفاياتيتضمف تعييف أعضاء مجمس إدا

 23، الصفحة 2009يناير  11المؤرخة في  2الجريدة الرسمية عدد  2008أكتوبر  12قرار ممضي في 
 .يتضمف تعييف أعضاء مجمس إدارة الوكالة الوطنية لمنفايات

غشت  01المؤرخة في  45الجريدة الرسمية عدد  2011غشت  29قرار وزاري مشترؾ ممضي في  
 27، الصفحة 2012

 .يتضمف المصادقة عمى دفتر األعباء الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية لموكالة الوطنية لمنفايات
 13المؤرخة في  74ية عدد الجريدة الرسم 2002نوفمبر  11ممضي في  372-02مرسوـ تنفيذي رقـ 

 11، الصفحة 2002نوفمبر 
 .يتعمؽ بنفايات التغميؼ

 نص تطبيقي
 21ي المؤرخة ف 46الجريدة الرسمية عدد  2004يوليو  19ممضي في  199-04مرسوـ تنفيذي رقـ  

 10، الصفحة 2004يوليو 
 .يحدد كيفيات إنشاء النظاـ العمومي لمعالجة نفايات التغميؼ وتنظيمو وسيره وتمويمو

 14المؤرخة في  78الجريدة الرسمية عدد  2003ديسمبر  09ممضي في  477-03مرسوـ تنفيذي رقـ 
 4، الصفحة 2003ديسمبر 

جراءات إعداد المخطط الوطني   .لتسيير النفايات الخاصة ونشره ومراجعتويحدد كيفيات وا 
 نص تطبيقي

 23، الصفحة 2008يوليو  30المؤرخة في  43الجريدة الرسمية عدد  2008مارس  15قرار ممضي في  
 .المكمفة بإعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة يتضمف تعييف أعضاء المجنة

 14المؤرخة في  78الجريدة الرسمية عدد  2003ديسمبر  09ممضي في  478-03مرسوـ تنفيذي رقـ  
 5، الصفحة 2003ديسمبر 

 .يحدد كيفيات تسيير نفايات النشاطات العالجية
 نص تطبيقي
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، 2012يونيو  10المؤرخة في  35الجريدة الرسمية عدد  2011أبريؿ  04قرار وزاري مشترؾ ممضي في  
 60الصفحة 

 .كيفيات معالجة النفايات المتكونة مف األعضاء الجسدية يحدد
 28المؤرخة في  47الجريدة الرسمية عدد  2004يوليو  28ممضي في  210-04مرسوـ تنفيذي رقـ  

 10، الصفحة 2004يوليو 
يحدد كيفيات ضبط المواصفات التقنية لممغمفات المخصصة إلحتواء مواد غذائية مباشرة أو أشياء مخصصة 

 .لألطفاؿ
 19المؤرخة في  81الجريدة الرسمية عدد  2004ديسمبر  14ممضي في  409-04مرسوـ تنفيذي رقـ 

 3، الصفحة 2004ديسمبر 
 .يحدد كيفيات نقؿ النفايات الخاصة الخطرة

 19المؤرخة في  81الجريدة الرسمية عدد  2004ديسمبر  14ممضي في  410-04مرسوـ تنفيذي رقـ  
 5، الصفحة 2004ديسمبر 

يات وشروط قبوؿ النفايات عمى مستوى ىذه يحدد القواعد العامة لتييئة واستغالؿ منشآت معالجة النفا
 .المنشآت

 11المؤرخة في  62الجريدة الرسمية عدد  2005سبتمبر  10ممضي في  314-05مرسوـ تنفيذي رقـ  
 4، الصفحة 2005سبتمبر 

 كيفيات اعتماد تجمعات منتجي و/أو حائزي النفايات الخاصة،يحدد 
 11المؤرخة في  62الجريدة الرسمية عدد  2005سبتمبر  10ممضي في  315-05مرسوـ تنفيذي رقـ 

 5، الصفحة 2005سبتمبر 
 يحدد كيفيات التصريح بالنفايات الخاصة الخطرة،

 05المؤرخة في  13الجريدة الرسمية عدد  2006فبراير  28ممضي في  104-06مرسوـ تنفيذي رقـ  
 10، الصفحة 2006مارس 

 .يحدد قائمة النفايات بما في ذلؾ النفايات الخاصة الخطرة
 01المؤرخة في  43الجريدة الرسمية عدد  2007يونيو  30ممضي في  205-07مرسوـ تنفيذي رقـ  

 8، الصفحة 2007يوليو 
جراءات إعداد المخطط البمدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابييا ونشره ومراجعتو  .يحدد كيفيات وا 

 الثقافيالتراث 
  وزارة االتصال والثقافة الجريدة الرسمية عدد  1998يونيو  15ممضي في  04-98قانون رقم

 3، الصفحة 1998يونيو  17مؤرخة في  44
 .يتعمؽ بحماية التراث الثقافي

 نص تطبيقي 
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 19، الصفحة 1998سبتمبر  02المؤرخة في  65الجريدة الرسمية عدد  1998غشت  29قرار ممضي في 
 فتح إجراءات لتصنيؼ اآلثار والمعالـ التاريخية، يتضمف 
المؤرخة  25الجريدة الرسمية عدد   2001أبريؿ  23ممضي في  104-01مرسوـ تنفيذي رقـ  

 15، الصفحة 2001أبريؿ  29في 
 .يتضمف تشكيؿ المجنة الوطنية والمجنة الوالئية لمممتمكات الثقافية وتنظيميما وعمميما 

 معدؿ بػ 
 24المؤرخة في  6الجريدة الرسمية عدد   2010يناير  21ممضي في  32-10ذي رقـ مرسوـ تنفي

 13، الصفحة 2010يناير 
أبريؿ سنة  23الموافؽ  1422محـر عاـ  29المؤرخ في  104-01يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ  

 .يميما وعمميماوالمتضمف تشكيؿ المجنة الوطنية والمجنة الوالئية لممتمكات الثقافية وتنظ 2001
 نص تطبيقي 

 33، الصفحة 2003غشت  24المؤرخة في  51الجريدة الرسمية عدد  2003غشت  13قرار ممضي في 
 .يتضمف تعييف أعضاء المجنة الوطنية لمممتمكات الثقافية 
 26، الصفحة 2010ديسمبر  29المؤرخة في  79الجريدة الرسمية عدد 2010ديسمبر05قرار ممضي في 
 .القائمة االسمية ألعضاء المجنة الوطنية لمممتمكات الثقافيةيحدد  

، 2002أبريؿ  10المؤرخة في  24الجريدة الرسمية عدد  2002مارس  05قرار وزاري مشترؾ ممضي في 
 34الصفحة 

 .يتضمف انشاء المجنة المكمفة بإقتناء الممتمكات الثقافية 
 معدؿ بػ 

مارس  07المؤرخة في  15الجريدة الرسمية عدد   2009غشت  16قرار وزاري مشترؾ ممضي في  
 21، الصفحة 2010

 2002مارس سنة  5الموافؽ  1422ذي الحجة عاـ  21يعدؿ القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  
 .والمتضمف إنشاء المجنة المكمفة باقتناء الممتمكات الثقافية

 نص تطبيقي 
 31، الصفحة 2010نوفمبر  24المؤرخة في  71عدد الجريدة الرسمية  2010مايو  26قرار ممضي في 

 .يتضمف تعييف أعضاء المجنة المكمفة باقتناء الممتمكات الثقافية 
 41، الصفحة 2012فبراير  12المؤرخة في  6الجريدة الرسمية عدد 2011يونيو  08قرار ممضي في  
 .يتضمف استخالؼ عضو في المجنة المكمفة باقتناء الممتمكات الثقافية 

 21المؤرخة في  57الجريدة الرسمية عدد  2003سبتمبر  14ممضي في  311-03مرسوـ تنفيذي رقـ 
 3، الصفحة 2003سبتمبر 

 .يحدد كيفيات إعداد الجرد العاـ لمممتمكات الثقافية المحمية 
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 نص تطبيقي 
 31فحة ، الص2005مايو  29المؤرخة في  37الجريدة الرسمية عدد  2005أبريؿ  13قرار ممضي في  
 .يحدد شكؿ القائمة العامة لمممتمكات الثقافية المحمية ومحتواىا 
 19، الصفحة 2005سبتمبر  14المؤرخة في  63الجريدة الرسمية عدد  2005مايو 29قرار ممضي في  
 .يحدد شكؿ سجؿ الجرد العاـ لمممتمكات الثقافية المحمية ومحتواه 
مايو  03المؤرخة في  29الجريدة الرسمية عدد   2006فبراير  07قرار وزاري مشترؾ ممضي في  

 23، الصفحة 2006
يحدد كيفيات إعداد جرد الممتمكات الثقافية المنقولة المحمية المتواجدة عمى مستوى الممثميات الدبموماسية  

 .والقنصمية الجزائرية بالخارج
، 2007يوليو  15المؤرخة في  46الجريدة الرسمية عدد  2007مايو  28قرار وزاري مشترؾ ممضي في  

 26الصفحة 
 .يحدد كيفيات إعداد الجرد الخاص بالممتمكات الثقافية المحمية التابعة لوزارة الدفاع الوطني 

المؤرخة في  60الجريدة الرسمية عدد  2003أكتوبر  05ممضي في  322-03مرسوـ تنفيذي رقـ  
 11، الصفحة 2003أكتوبر  08

 .لفنية المتعمقة بالممتمكات الثقافية العقارية المحميةيتضمف ممارسة األعماؿ ا 
 نص تطبيقي 

 33، الصفحة 2005يونيو  15المؤرخة في  42الجريدة الرسمية عدد  2005أبريؿ  13قرار ممضي في  
 يحدد تشكيمة المجنة القطاعية لتأىيؿ الميندس المعماري المتخصص في المعالـ والمواقع المحمية وسيرىا 
 28، الصفحة 2005يونيو  29المؤرخة في  45الجريدة الرسمية عدد 2005أبريؿ  13ممضي في قرار  
 يحدد األحكاـ الخاصة بتنفيذ ممارسة األعماؿ الفنية عمى الممتمكات الثقافية العقارية المحمية 
سبتمبر  14المؤرخة في  63الجريدة الرسمية عدد   2005مايو  29قرار وزاري مشترؾ ممضي في   

 17، الصفحة 2005
يحدد محتوى دفتر الشروط النموذجي المنظـ لتعيدات ممارسة األعماؿ الفنية المتعمقة بالممتمكات الثقافية  

 العقارية المحمية
 20، الصفحة 2005سبتمبر  11المؤرخة في  62الجريدة الرسمية عدد  2005مايو  31قرار ممضي في 

 يحدد محتويات مياـ ممارسة األعماؿ الفنية المتضمنة ترميـ الممتمكات الثقافية العقارية المحمية، 
أبريؿ  13المؤرخة في  20الجريدة الرسمية عدد   2007نوفمبر  05قرار وزاري مشترؾ ممضي في  

 19، الصفحة 2008
 .حدد كيفيات حساب مبمغ أجر ممارسة األعماؿ الفنية المتعمقة بالممتمكات الثقافية العقارية المحميةي 
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المؤرخة  60الجريدة الرسمية عدد   2003أكتوبر  05ممضي في  323-03مرسوـ تنفيذي رقـ  
 13، الصفحة 2003أكتوبر  08في 

 .اطؽ المحمية التابعة ليا واستصالحيايتضمف كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع األثرية والمن 
 نص تطبيقي 

 22، الصفحة 2012مارس  25المؤرخة في  17الجريدة الرسمية عدد  2011نوفمبر  20قرار ممضي في 
 .يتضمف مخطط حماية واستصالح الموقع األثري لتيبازة ومنطقتو المحمية 

المؤرخة في  60الرسمية عدد الجريدة  2003أكتوبر  05ممضي في  324-03مرسوـ تنفيذي رقـ  
 17، الصفحة 2003أكتوبر  08

 .يتضمف كيفيات إعداد المخطط الدائـ لحفظ واستصالح القطاعات المحفوظة 
 معدؿ بػ 

يناير  09المؤرخة في  1الجريدة الرسمية عدد  2011يناير  05ممضي في  01-11مرسوـ تنفيذي رقـ  
 15، الصفحة 2011

أكتوبر سنة  5الموافؽ  1424شعباف عاـ  9المؤرخ في  324-03فيذي رقـ يعدؿ ويتمـ المرسوـ التن 
 .والمتضمف كيفيات إعداد المخطط الدائـ لحفظ واستصالح القطاعات المحفوظة 2003

 08المؤرخة في  60الجريدة الرسمية عدد  2003أكتوبر  05ممضي في  325-03مرسوـ تنفيذي رقـ 
 22، الصفحة 2003أكتوبر 

 .ت تخزيف الممتمكات الثقافية غير المادية في البنؾ الوطني لممعطياتيحدد كيفيا 
 نص تطبيقي 

 30، الصفحة 2005مايو  29المؤرخة في  37الجريدة الرسمية عدد  2005أبريؿ  13قرار ممضي في 
 .يحدد كيفيات جمع معطيات الممتمكات الثقافية غير المادية وتوصيميا 
 31، الصفحة 2005مايو  29المؤرخة في  37جريدة الرسمية عدد ال 2005أبريؿ  13قرار ممضي في  
 .يحدد كيفيات تنظيـ األرصدة الوثائقية الخاصة بالممتمكات الثقافية غير المادية وسيرىا 
 34، الصفحة 2005يونيو  15المؤرخة في  42الجريدة الرسمية عدد  2005أبريؿ  13قرار ممضي في  
 الممتمكات الثقافية غير الماديةيحدد شروط منح صفة حائز  
مايو  14المؤرخة في  31الجريدة الرسمية عدد  2006مايو  11ممضي في  155-06مرسوـ تنفيذي رقـ  

 6، الصفحة 2006
يحدد شروط وكيفيات ممارسة التجارة في الممتمكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة اليوية أو  

 .غير المحددة
 معدؿ بػ 
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 08المؤرخة في  40الجريدة الرسمية عدد   2009يونيو  30ممضي في  229-09مرسوـ تنفيذي رقـ  
 8، الصفحة 2009يوليو 

مايو سنة  11الموافؽ  1427الثاني عاـ ربيع  13المؤرخ في  155-06يعدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ  
الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة التجارة في الممتمكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة اليوية أو غير  2006
 .المحددة

يوليو  15المؤرخة في  46الجريدة الرسمية عدد  2007يوليو  14ممضي في  222-07مرسوـ تنفيذي رقـ 
 23، الصفحة 2007

 .يحدد كيفيات ممارسة رجاؿ الفف حؽ تفقد الممتمكات الثقافية المنقولة المصنفة والتحري بشأنيا 
 20، الصفحة 2007سبتمبر  26المؤرخة في  60الجريدة الرسمية عدد  2007يوليو  14قرار ممضي في 

 .يتضمف التسجيؿ في الجرد العاـ لمممتمكات الثقافية العقارية 
يونيو  01المؤرخة في  28الجريدة الرسمية عدد  2008مايو  28ممضي في  157-08مرسوـ تنفيذي رقـ 

 3، الصفحة 2008
 .يتضمف إنشاء الحظيرة الثقافية لألطمس الصحراوي وتعييف حدودىا 

يونيو  01المؤرخة في  28الجريدة الرسمية عدد  2008مايو  28ممضي في  158-08مرسوـ تنفيذي رقـ 
 4، الصفحة 2008

 .قورارة تديكمت وتعييف حدودىا -إنشاء الحظيرة الثقافية لتوات  يتضمف 
يونيو  01المؤرخة في  28الجريدة الرسمية عدد  2008مايو  28ممضي في  159-08مرسوـ تنفيذي رقـ 

 6، الصفحة 2008
 .يتضمف إنشاء الحظيرة الثقافية لتندوؼ وتعييف حدودىا 

 06المؤرخة في  72الجريدة الرسمية عدد  2009نوفمبر  29ممضي في  407-09مرسوـ تنفيذي رقـ 
 4، الصفحة 2009ديسمبر 

 .يتضمف إنشاء الديواف الوطني لمحظيرة الثقافية لألطمس الصحراوي وتنظيمو وسيره 
 نص تطبيقي 

مارس  27المؤرخة في  19الجريدة الرسمية عدد   2010غشت  26قرار وزاري مشترؾ ممضي في 
 26، الصفحة 2011

 .حدد التنظيـ الداخمي لمديواف الوطني لمحظيرة الثقافية لألطمس الصحراويي 
 06المؤرخة في  72الجريدة الرسمية عدد  2009نوفمبر  29ممضي في  408-09مرسوـ تنفيذي رقـ 

 8، الصفحة 2009ديسمبر 
 .يتضمف إنشاء الديواف الوطني لمحظيرة الثقافية لتيندوؼ وتنظيمو وسيره 

 نص تطبيقي 
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مارس  27المؤرخة في  19الجريدة الرسمية عدد  2010غشت  26قرار وزاري مشترؾ ممضي في  
 23، الصفحة 2011

 .يحدد التنظيـ الداخمي لمديواف الوطني لمحظيرة الثقافية لتندوؼ 
 06المؤرخة في  72الجريدة الرسمية عدد  2009نوفمبر  29ممضي في  409-09مرسوـ تنفيذي رقـ 

 12لصفحة ، ا2009ديسمبر 
 .يتضمف إنشاء الديواف الوطني لمحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكمت وتنظيمو وسيره 

 نص تطبيقي 
مارس  27المؤرخة في  19الجريدة الرسمية عدد    2010غشت  26قرار وزاري مشترؾ ممضي في  

 24، الصفحة 2011
 .ت قورارة تديكمتيحدد التنظيـ الداخمي لمديواف الوطني لمحظيرة الثقافية لتوا 

 28، الصفحة 2011أبريؿ  03المؤرخة في  21الجريدة الرسمية عدد  2011يناير  11قرار ممضي في 
 ."يتضمف فتح دعوى تصنيؼ "فندؽ الواحة الحمراء 

يوليو  29المؤرخة في  44الجريدة الرسمية عدد  2012يوليو  21ممضي في  291-12مرسوـ تنفيذي رقـ 
 4، الصفحة 2012

 .يحدد القانوف األساسي لمديواف الوطني لمحظيرة الثقافية لألىقار 
المؤرخة في  44الجريدة الرسمية عدد  2012يوليو  21ممضي في  292-12مرسوـ تنفيذي رقـ  

 10، الصفحة 2012يوليو  29
 .يحدد القانوف األساسي لمديواف الوطني لمحظيرة الثقافية لمتاسيمي ف أزجر 

 الصيد:
  مؤرخة  51وزارة الفالحة الجريدة الرسمية عدد  2004غشت  14ممضي في  07-04قانون رقم

 7، الصفحة 2004غشت  15في 
 .يتعمؽ بالصيد
 نص تطبيقي

 16المؤرخة في  46الجريدة الرسمية عدد  2006 يوليو 09ممضي في  248-06مرسوـ تنفيذي رقـ  
 23، الصفحة 2006يوليو 

 .يحدد كيفيات تنظيـ حوشات الصيد اإلدارية
 05المؤرخة في  70ة الرسمية عدد الجريد 2006أكتوبر  31ممضي في  386-06مرسوـ تنفيذي رقـ  

 9، الصفحة 2006نوفمبر 
 .يحدد شروط وكيفيات الحصوؿ عمى رخصة الصيد وتسميميا

 05المؤرخة في  70الرسمية عدد الجريدة  2006أكتوبر  31ممضي في  387-06مرسوـ تنفيذي رقـ  
 16، الصفحة 2006نوفمبر 
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 .يحدد كيفيات إعداد إجازة الصيد وتسميميا
 15المؤرخة في  72 الجريدة الرسمية عدد 2006نوفمبر  12ممضي في  398-06مرسوـ تنفيذي رقـ  

 16، الصفحة 2006نوفمبر 
يحدد قواعد تأجير مناطؽ الصيد بالمزارعة في األمالؾ العمومية والخاصة التابعة لمدولة وكذا كيفيات 

 .وشروط إيجار مساحات الصيد التابعة لمخواص
  2006نوفمبر  12ممضي في  399-06مرسوـ تنفيذي رقـ 

  19، الصفحة 2006نوفمبر  15ي المؤرخة ف 72الجريدة الرسمية عدد 
 .يتعمؽ بسجالت نشاطات جمعيات الصياديف وفيدراليات الصياديف لموالية والفيدرالية الوطنية لمصياديف

 15المؤرخة في  72الجريدة الرسمية عدد  2006نوفمبر  12ممضي في  400-06مرسوـ تنفيذي رقـ 
 20، الصفحة 2006نوفمبر 

 .لمصيد والثروة الصيدية وتنظيمو وسيرهيحدد تشكيمة المجمس األعمى 
 06المؤرخة في  79الجريدة الرسمية عدد  2006ديسمبر  02ممضي في  442-06مرسوـ تنفيذي رقـ 

 5، الصفحة 2006ديسمبر 
 .يحدد شروط ممارسة الصيد

 29المؤرخة في  48الجريدة الرسمية عدد  2007يوليو  24ممضي في  227-07مرسوـ تنفيذي رقـ  
 13، الصفحة 2007يوليو 

 .يحدد إجراءات ممارسة الصيد السياحي وكيفياتيا
 أبريؿ 30المؤرخة في  22الجريدة الرسمية عدد  2008أبريؿ  15ممضي في  123-08مرسوـ تنفيذي رقـ 

 8، الصفحة 2008
 .يحدد كيفيات إعداد المخطط الوطني لتنمية الثروة الصيدية والمصادقة عميو

 06ؤرخة في الم 1الجريدة الرسمية عدد  2008ديسمبر  24ممضي في  412-08مرسوـ تنفيذي رقـ  
 16، الصفحة 2009يناير 

 .يحدد تدابير الحماية لممحافظة عمى أصناؼ الحيوانات المحمية وعمى مواطنيا
 06المؤرخة في  1الرسمية عدد  الجريدة 2008ديسمبر  24ممضي في  413-08مرسوـ تنفيذي رقـ  

 17، الصفحة 2009يناير 
 .يحدد المراكز المتخصصة بتحنيط أصناؼ الحيوانات المحمية التي وجدت ميتة

 15المؤرخة في  65الجريدة الرسمية عدد  2009نوفمبر  11ممضي في  362-09مرسوـ تنفيذي رقـ 
 14، الصفحة 2009نوفمبر 

 .مية لممراقبة الصحية لمحيوانات البرية وسيرىا ويضبط مياميايحدد كيفيات تنظيـ الشبكة المح
فبراير  03المؤرخة في  9الجريدة الرسمية عدد  2010يناير  31ممضي في  70-10مرسوـ تنفيذي رقـ 

 5، الصفحة 2010
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 .يتعمؽ باستعماؿ الكواسر الحية لممارسة الصيد بالكواسر
 10المؤرخة في  68الجريدة الرسمية عدد  2010نوفمبر  04ممضي في  276-10مرسوـ تنفيذي رقـ 

 16، الصفحة 2010نوفمبر 
 .يتعمؽ بتصنيؼ الثروة الحيوانية والثروة الصيدية وكذا اجراءات تغييره

مايو  22المؤرخة في  29الجريدة الرسمية عدد  2011مايو  22ممضي في  197-11مرسوـ تنفيذي رقـ  
 18، الصفحة 2011

يحدد األحكاـ المتعمقة بحيازة الحيوانات الطريدة المولودة والمرباة في مراكز تربية الحيوانات أوعرضيا لمبيع 
 .وبيعيا أو شرائيا أو بيعيا بالتجوؿ أو تصديرىا

 قواعد التييئة والتعمير:
  02مؤرخة في  52الجريدة الرسمية عدد  1990ديسمبر  01ممضي في  29-90قانون رقم 

 1652، الصفحة 1990ديسمبر 
 .يتعمؽ بالتييئة والتعمير

 معدؿ بػ
مايو  25المؤرخة في  32الجريدة الرسمية عدد  1994مايو  18ممضي في  07-94مرسوـ تشريعي رقـ 

 4، الصفحة 1994
 .المعماري وممارسة مينة الميندس المعمارييتعمؽ بشروط اإلنتاج 

 معدؿ بػ
   15المؤرخة في  51الجريدة الرسمية عدد  2004غشت  14ممضي في  06-04قانون رقم 

 6، الصفحة 2004غشت 
الموافؽ  1414ذي الحجة عاـ  7المؤرخ في  07-94أحكاـ المرسوـ التشريعي رقـ يتضمف إلغاء بعض 

 .والمتعمؽ بشروط اإلنتاج المعماري وممارسة مينة الميندس المعماري 1994مايو سنة  18
 نص تطبيقي

 18المؤرخة في  61الجريدة الرسمية عدد  1995أكتوبر  14ممضي في  318-95مرسوـ تنفيذي رقـ 
 9، الصفحة 1995أكتوبر 

يحدد شروط تعييف األعواف الموظفيف المؤىميف لتقصي مخالفات التشريع والتنظيـ ومعاينتيا في ميداف 
 .اليندسة المعمارية والتعمير

 19المؤرخة في  70الجريدة الرسمية عدد  1995نوفمبر  15ممضي في  370-95مرسوـ تنفيذي رقـ 
 4، الصفحة 1995نوفمبر 

 .يندسة المعمارية والتعمير، والبيئة المبنية في الوالية وعمميايتضمف تنظيـ لجنة ال
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 04المؤرخة في  51الجريدة الرسمية عدد  1996سبتمبر  02ممضي في  293-96مرسوـ تنفيذي رقـ 
 21، الصفحة 1996سبتمبر 

 .يحدد كيفيات تسيير الييئات النقابية لمميندسيف المعمارييف
مايو  17المؤرخة في  31الجريدة الرسمية عدد  1998مايو  13ي ممضي ف 153-98مرسوـ تنفيذي رقـ 

 11، الصفحة 1998
يحدد شكؿ ومضموف ومدة التدريب المؤىؿ لمتسجيؿ في الجدوؿ الوطني لمميندسيف المعمارييف وكيفيات 

 إجرائو،
   15المؤرخة في  51الجريدة الرسمية عدد  2004غشت  14ممضي في  05-04قانون رقم 

 4، الصفحة 2004غشت 
افؽ أوؿ ديسمبر سنة المو  1411جمادى األولى عاـ  14المؤرخ في  29-90يعدؿ ويتمـ القانوف رقـ 

 .والمتعمؽ بالتييئة والتعمير 1990
 12، الصفحة 2004نوفمبر  10المؤرخة في  71الجريدة الرسمية عدد   استدراؾ في
 نص تطبيقي

يونيو  01المؤرخة في  26الجريدة الرسمية عدد  1991مايو  28ممضي في  175-91مرسوـ تنفيذي رقـ 
 953، الصفحة 1991

 .العامة لمتييئة والتعمير والبناءيحدد القواعد 
 نص تطبيقي

ديسمبر  06المؤرخة في  86الجريدة الرسمية عدد  1992سبتمبر  13قرار وزاري مشترؾ ممضي في  
 2196، الصفحة 1992

 .لبناء المطبقة عمى األراضي الواقعة خارج المناطؽ العمرانية لمبمدياتيتعمؽ بحقوؽ ا
يونيو  01المؤرخة في  26الجريدة الرسمية عدد  1991مايو  28ممضي في  176-91مرسوـ تنفيذي رقـ 

 962، الصفحة 1991
طابقة يحدد كيفيات تحضير شيادة التعمير ورخصة التجزئة وشيادة التقسيـ ورخصة البناء وشيادة الم

 .ورخصة اليدـ، وتسميـ ذلؾ
 معدؿ بػ

يناير  08المؤرخة في  1الجريدة الرسمية عدد  2006يناير  07ممضي في  03-06مرسوـ تنفيذي رقـ  
 5، الصفحة 2006

مايو سنة  28الموافؽ  1411ذي القعدة عاـ  14المؤرخ في  176-91ـ التنفيذي رقـ يعدؿ ويتمـ المرسو 
الذي يحدد كيفيات تحضير شيادة التعمير ورخصة التجزئة وشيادة التقسيـ ورخصة البناء وشيادة المطابقة  1991

 .ورخصة اليدـ وتسميـ ذلؾ
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 27المؤرخة في  55سمية عدد الجريدة الر  2009سبتمبر  22ممضي في  307-09مرسوـ تنفيذي رقـ 
 4، الصفحة 2009سبتمبر 

مايو سنة  28الموافؽ  1411ذي القعدة عاـ  14المؤرخ في  176-91يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ 
الذي يحدد كيفيات تحضير شيادة التعمير ورخصة التجزئة وشيادة التقسيـ ورخصة البناء وشيادة المطابقة  1991

 .ـ ذلؾورخصة اليدـ وتسمي
 نص تطبيقي

 21، الصفحة 2007فبراير  15المؤرخة في  11الجريدة الرسمية عدد  2006أكتوبر  28قرار ممضي في  
 .يحدد تشكيمة لجاف مراقبة عقود التعمير

يونيو  01المؤرخة في  26الجريدة الرسمية عدد  1991مايو  28ممضي في  177-91رقـ مرسوـ تنفيذي 
 974، الصفحة 1991

 .يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير والمصادقة عميو، ومحتوى الوثائؽ المتعمقة بو
 معدؿ بػ

 11المؤرخة في  62الجريدة الرسمية عدد  2005سبتمبر  10ممضي في  317-05مرسوـ تنفيذي رقـ  
 9، الصفحة 2005سبتمبر 

مايو سنة  28الموافؽ  1411ذي القعدة عاـ  14المؤرخ في  177-91يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ 
 .ت إعداد المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير والمصادقة عميو، ومحتوى الوثائؽ المتعمقة بوالذي يحدد إجراءا 1991

 01خة في المؤر  19الجريدة الرسمية عدد  2012مارس  28ممضي في  148-12مرسوـ تنفيذي رقـ  
 14، الصفحة 2012أبريؿ 

 1991مايو سنة  28الموافؽ  1411ذي القعدة عاـ  14المؤرخ في  177-91يتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ 
 .الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير والمصادقة عميو ومحتوى الوثائؽ المتعمقة بو

يونيو  01المؤرخة في  26الجريدة الرسمية عدد  1991مايو  28ممضي في  178-91مرسوـ تنفيذي رقـ  
 978، الصفحة 1991

 .يحدد إجراءات إعداد مخططات شغؿ األراضي والمصادقة عمييا ومحتوى الوثائؽ المتعمقة بيا
المؤرخة  62الجريدة الرسمية عدد  2005سبتمبر  10ممضي في  318-05مرسوـ تنفيذي رقـ   بػمعدؿ 

 11، الصفحة 2005سبتمبر  11في 
مايو سنة  28الموافؽ  1411ذي القعدة عاـ  14المؤرخ في  178-91يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ 

 والمصادقة عمييا ومحتوى الوثائؽ المتعمقة بياالذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغؿ األراضي  1991
 11المؤرخة في  21الجريدة الرسمية عدد  2012أبريؿ  05ممضي في  166-12مرسوـ تنفيذي رقـ  

 16، الصفحة 2012أبريؿ 
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 1991مايو سنة  28الموافؽ  1411ذي القعدة عاـ  14المؤرخ في  178-91رسوـ التنفيذي رقـ يتمـ الم
 .الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغؿ األراضي والمصادقة عمييا ومحتوى الوثائؽ المتعمقة بيا

ر فبراي 05المؤرخة في  6الجريدة الرسمية عدد  2006يناير  30ممضي في  55-06مرسوـ تنفيذي رقـ 
 4، الصفحة 2006

يحدد شروط وكيفيات تعييف األعواف المؤىميف لمبحث عف مخالفات التشريع والتنظيـ في مجاؿ التييئة 
 .والتعمير ومعاينتيا وكذا إجراءات المراقبة

 2009أكتوبر  22ممضي في  343-09مرسوـ تنفيذي رقـ   معدؿ بػ
 13الصفحة ، 2009أكتوبر  25المؤرخة في  61الجريدة الرسمية عدد 

 2006يناير سنة  30الموافؽ  1426ذي الحجة عاـ  30المؤرخ في  55-06يعدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ 
الذي يحدد شروط وكيفيات تعييف األعواف المؤىميف لمبحث عف مخالفات التشريع والتنظيـ في مجاؿ التييئة والتعمير 

 ومعاينتيا وكذا إجراءات المراقبة
 

  


