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  : ملخص
ـا عــن طريـق اسـتحداث آليــات       أُعيـد التفكـري يف منـط جديــد للحمايـة البيئيـة علـى شــكل يسـمح بفهـم اهتماما

متنوعـة تظهــر يف أسـلوب التخطـيط وتتبــع مراحـل تطـوره مــن القطـاعي إىل البيئـي املتخصــص، علـى اعتبــار أن إداريـة 
مهمة رعاية البيئة إداريا قضية حملية إقليمية أكثر منها قضية مركزية ، وحلداثة أسـلوب التخطـيط احمللـي وعـدم توصـله 

فهـل سـاهم التخطـيط . أغراض التنمية البيئية احملليـة لكل أهداف تنشئته وجدنا حاجته إلسرتاتيجية فعالة وصوال إىل
  .البيئي احمللي املتخذ من قبل املشرع اجلزائري يف ضبط النشاط التنموي لضمان احلماية اإلدارية للبيئة ؟ 

          

Abstract: 

      Rethinking the new style of environmental protection in the form of 
permits to understand their concerns through the development of a variety of 
mechanisms administrative appear in the style of planning and tracking 
phases of the evolution of the sector to the specialist environmental, on the 
basis that the task of caring for the environment a local issue 
administratively a regional rather than a central issue, but the modern style 
planning local and lack of goals each upbringing Touselh found his need to 
develop an effective strategy to improve the defects for the purposes of 
access to the local environmental development. Is it contributed to the local 
environmental planning taken by the Algerian legislature to ensure the 
protection of the environment  ?.  
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  :مقدمة

امل السياســات ـ تحـوال قـاليم مسـتوى ـ ع يـة البي ات ـ التغ توطيـدأحـدثت خـالل مـن  حليـة

لول  يـة ا ـ البي قـل ك و ليـف، فعاليـة ـا ت م ئصـال والغـرض ا اس ل ل مشـا ي شـ  التخفيـف أو ـا

يلولـة مـن وا ا ـور  دون  حـد ـا، مسـتقبلية مضـاعفات ظ الوقائيـة تـم املنظـور  ـذا مـن ل ليـات اعتمـاد

نحـــــ ـــــ ع املحليـــــة ئـــــة للب ـــــة دار مايـــــة ا تـــــدخالت ســـــي كحـــــلل العالجيـــــة ليـــــات جانـــــب ـــــ إ واع، و

ة التنمو شاطات ال مختلف فيھ ب س ت الذي البي الوسط االت   . إلش

ل جديد نمط  التفك وأعيد شـ ـ ع يـة البي ماية يعاب سـمح ل ـا باسـ تماما ـق ا طر عـن

مراح بع وت التخطيط أسلوب ر تظ متنوعة ة إدار آليات ـاستحداث البي ـ إ القطـا مـن تطـوره ل

اعتبار املتخصص، مة ع م ئة رعاية أن قضية الب ا إقليمية إدار ا أك محلية ة، قضية م بحيث مركز

أســلوب داثــة و ، ــ البي املجــال ــ ــ املح ســي ال بــنمط ــة املركز املخططــات معطيــات تــأثر بعد ســ ال

شــ ت ــداف أ ــل ل توصــلھ وعــدم ــ املح االتھالتخطــيط إشــ لصــقل فعالــة انزمــات ملي حاجتــھ وجــدنا تھ

املحلية ية البي التنمية أغراض إ م.وصوال سا البيل املشـرعالتخطيط قبـل مـن املتخـذ ـ املح

زائري الا شاط ال مايةتنموي ضبط ا ةلضمان ؟دار ئة   . للب

أخرى و املوضوع الية إش ع جابة ملـاسأحاول البحثيـة ـ ورق عناصـر ـ ـا نث ا ع متفرعة

والتحقيــق ، ــ البي للمجــال وحمايتــھ ـ املح ــ البي التخطــيط ــف عر ـ إ فتطرقــت ميــة، أ مــن للدراسـة

االتھ  .إش

املح: أوال البي التخطيط ف   عر

العا ا سياســـــ تطبيـــــق ـــــ املحـــــوري ـــــا دور املحليـــــة الســـــلطات أدواتقـــــدمت ـــــق طر عـــــن مـــــة

نظـام وتجـاوزت القطـا التخطـيط ـي، التخطـيط  حـدوث لتفـادي املجـال تخطـيط خـالل مـنالعمرا

ـات ا ئـة ن الب ـ التخطـيط1التنميـة مسـار ـ التوقـف دون  ع ـف عر مـن البـد التحـوالت ـذه واثـر ،

لل حمايتھ إ وصوال صوص، ا وجھ ع املح البي والتخطيط عامة   . مجالبصفة

ــو  الوضــعية عات شــر وال ن القــانوني ــاء الفق الخــتالف واحــد مقصــود ــ ع التخطــيط ــ ير لــم

ات ــــ التغ ــــة مواج ــــ ميــــة أ مــــن للتخطــــيط ملــــا ف التعــــار ــــم أ إبــــراز مــــن علينــــا البــــد و معاملــــھ، تحديــــد

بضــــبط،املســــتقبلية تمامــــا ا ــــ أو ــــ جعل ــــذا صــــطالو و اللغــــوي فاملــــدلول ـــــطُّ ، ا ــــَط طَّ خَ : مــــن

طُّ  وا خطوط، مع وا ء ال املستطيلة قة والتخطيط: الطر ق، ـذيب: الطر ال ـ قـال ، سط : ال

ســـط ال التخطـــيط. 2التخطـــيط مصـــط نجـــد عـــن"  planification" كمـــا عبـــارة دارة علـــم ـــ

البديل لتحديد ا يقيم ال املتاحة البدائل من عدد ن ب دفاختيار ال يحقق الذي    . 3املناسب
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ـ بـھ يقصـد  4قديمـة فكـرة فـالتخطيط ـ حـد ع لـو راغـب ماجـد" سـتاذ عب ـود :ـو"ا ـ مج  ذ

تضـمن  مسـتقبلة، بإنجـازات يتعلـق ـا املـراد ـداف تحديـد و ـا، الالزمـة والوسـائل إدراك  واملـدة لتحقيق

ـ املسـتقبلة ـا يـتم ال ووفقـا5نجـاز ف ـو  "املصـري  محمـد سـعيد" سـتاذلأل  ، نيـة عمليـة: التخطـيط  ذ

دف و فيما التفك تتضمن واعت6تحقيقھ إ الوصول  وكيفية مس عثمـان"، محمـد عثمان ن  "حس

م التخطيط ا عتمد ال املسائل أ ا  الدولة عل ـة عملي رؤ بھ فيع ة، شـرافھ و املسـتقبل دار  اس

   7 . تھملواج ستعداد ثم ،

مســـتقبلية ـــة رؤ نحـــو اتي اســـ ـــ كتفك التخطـــيط عمليـــة نجـــد الســـابقة ف التعـــار ـــ ع فبنـــاءا

جتمـا و ، قتصـادي ، داري انب ا من ا مسار ن تحس التنميـة...غية مجـاالت توصـلت أن ـ إ ،

مما ، البي املجال ا وم سانية إ عاد أ ـي لستغال بتحقيق سمح إ ئـة العقال ـ بمـا للب اجـات يل  ا

ة ان الضرور   .املوارد استعمال  سراف دون  للس

ـ التخطـيط "فـايول  "عـرف و بـؤ يكـن لـم إذا : أنـھ ع ـو ، دارة ـل ـو الت ـ ف  جـزء قـل ع

ا أسا بـأ أن و م املجـال ـ تت ـ ـذا ـ سـتعد و املسـتقبل تقـيم أن ع وع بؤ ذلـكلـھ،  حـد ـ ـو فـالت

ت أورد" و حقيقـي، شـاط ذاتـھ ـ ـ التخطـيط " ترسـتون " و "أل نيـة عمليـة : أنـھ ع  إلختيـار منظمـة ذ

داف لتحقيق املمكنة الوسائل أفضل انـھ" ديمـوك مارشـال "يقـول الصـدد ـذا و محددة، أ ـ  لـن :ع

ـون  ـ مجـديا التخطـيط ي م إذا إال منـھ املرجـو الغـرض يتحقـق ح تنظيميـة تسـا شـأة امل ـ وحـدة  ـل

ة أو انت ا إدار امل بنصي دف تحقيق  ال ـ ال ـذه الرئ شـأة، ل التنفيـذي سـتعمل ال قـد و امل  املـدير

ان سواء العمل،  تصرفاتھ و سلوكھ أن إال اليومي حديثھ  بتاتا التخطيط لفظ  أنما ال أم ذلك علم أ

  .  8 معينة خطة بتطبيق يتعلق

ــ    ع أيضـا ينطـوي ولكنــھ التخطيطيـة العمليـة ر جــو باعتبـاره بـؤ الت ــ ع ف التعـار ـذه وتركـز

املستقبل والفنية قتصادية ات التغ ة ملواج عداد و والتحليل  .التفك

اكتفى ئة للب ج وم مف تحديد ة صعو زائـري  املشرعوأمام ـا، ونـةامل العناصـر بـذكر ا  ل

ـ ا وال ـة الطبيعيـة املـواد ـ حصـر ـة الالحيو يو واء وا ـو ـال رض واملـاء وا ـاطن و  والنبـات رض و

يـوان، اث ذلـك ـ بمـا وا ـ ي، ال ال الـورا ن  التفاعـل وأشـ  واملعـالم واملنـاظر مـاكن وكـذا املـواد، ـذه بـ

و9الطبيعية زائري  نجد ، ا ا ستعمل املشرع ئة ماية كأداة ملخططمصط مناسبة، من أك  الب

أنــواع ووصــف املخططــات بأوصــاف املخططــات عــض ة ــ يــة متم ومخططــات10التوج  التــدخل ،

ل واملخطط11املست ـا12العام ، م ن قـوان عـدة خـالل مـن ـ املح ـ البي التخطـيط مبدأ كرس انھ غ ،

رقم14املادة بحماية10-03 : قانون ـاملتعلق ال الوطنيـة اتيجيات لالسـ جمـة م يـة توج كأداة ئة الب

ئة الب مجال ا القيام الدولة م  .13ع
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أجـد مـا خـالل ومـن ف عـار مـن ـ التخطـيط سـبق املح ـ ملـاالبي مسـبق تصـور وضـع عمليـة

افــة شــراق اس ــ ع ــدف، ال ــ ع صــول ا غيــة ــ املح املســتوى ــ ع عملــھ ةيجــب الضــرور شــطة

ل شــ املحليــة ئــة الب موضــوع فحــواه ــ تضــمن ســواء املحليــة، يــة البي التنميــة مــن الغايــة ــ إ للوصــول

عود وذلك ي، جز أو ع امل شـاوري للطـا إعـداده ال ـ ن املحليـ اص ـ ن تحليـل يـؤدي والـذي بـ ـ  إ

الية وضاع ـ للعنصر واملستقبلية ا البـ.البي سـبق تـدخلوممـا مجـال توضـيح مـن ـ د البي التخطـيط

ألعمالھ وا تقييم من للتمكن املح املستوى   .ع

املح:ثانيا البي التخطيط خالل من املجال   حماية

يئـــة          تحقيـــق غــرض ـــ املح ـــ البي التخطــيط ـــداف أ لتجســيد آليـــات منحـــت املشــرع مـــن ــر بتقر

ونات امل احد باعتباره البياملجال للوسط   :وتتمثل،ساسية

ئـة مايـة البلـدي امليثـاق .1  عـاش برنـامج إطـار ـ اعتمـد الـذي املسـتدامة والتنميـة الب

ي قتصادي   :14 أجزاء ثالثة ع امليثاق ذا واشتمل ،–2004 2001 الثال

  زء ام  العام عالن  يكمن ول  ا ن خال لالل نامل للمنتخب  الو خالل من  حلي

ماعية باملسؤولية ئة، ماية ا الدور  الب ا للبلديات الفعال و ضرورة املواطن، من لقر  ع املحافظة و

ن جميع وإشراك املستدامة، التنمية تحقيق أجل من الطبيعية املوارد  وجمعيات إدارات من الفاعل

ئة، املحافظة  وأفراد ومؤسسات الب ام ع ل ل نقل عدم و ية املشا الية البي  القادمة لألجيال ا

د ع العزم خالل من التكنولوجيات الطاقة،  قتصاد امللوثة، نبعاث من التقليل أو ا  استعمال

ر املوارد، حماية النظيفة، ضراء الطبيعية، الفضاءات تطو ا  داخل املوجودة والغابات املساحات

سيج ي ال  .العمرا

 ـزء أمـا ي ا ز الثـا ـ ـداف ي ـ التخطـيط أ ـ للعمـل املح  لعـام املحليـة 21 القـرن  أجنـدا( البي

ـ عمـل أرضـية عـد والـذي  ،)2004 - 2001 املحليـة عليـھ تب ماعـات ا ا ـ املحافظـة ـ سياسـ ئـة، ع  الب

 :ي ما تضمنت املحاور  من جملة

سـي التخطـيط نظـام واعتمـاد بيعيـة،والط البيولوجيـة للمـوارد مسـتديم سـ إيجاد ضرورة - ـ وال  املح

ام ع املب س اح صوصيات تجا  الطبيعية، العناصر ملختلف الطبيعية ا

ن عاون  إحداث - ة البلديات ب ور  ملواج ، التد يئة البي  الصناعية، املناطق و

 الفالحية، را حماية -

سي املدن، يئة - ولوجي املحكم وال سي للنفايات، اإي ى، املخاطر و  الك

شارة - ن اس م املواطن ، القرار صنع مراحل  وإشراك  البي
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ر - ل للتكفل البلدية قدرات تطو ية، باملشا  البي

ئة، ماية الدوري بالتقييم القيام - شاء الب ضراء الوظائف وإ  .ا

 تضـمن ـزء و اصـة املؤشـراتب املتعلـق الثالـث ا ئـة يمبتقيـ ا  عمليـات البلـديات قيـام الب

يـة البيانـات مـن ملـة وإحصـاء جـرد ـا البي ة خـالل وتقييم ـ ن مـا املمتـدة الف  وتخصـيص  2004 2001 -بـ

ل مالية عائدات ح برنامج ل  . املح املستوى  ع للتدخل مق

ـع تخصـيص ضوابط تظل لذلك ـل إذ ضـة،غام للبلـديات املاليـة العائـدات ـذه وتوز  إذا مـا يج

ا تـم ـ حسـا ل جسـامة أسـاس ع يـة املشـا ـ بنـاء املحليـة البي م ع ـ أم سـابق، تقـو ـع أسـاس ع  مـا توز

ن تناس أما بلديات مختلف ب ماعات وسيلة املحلية املواثيق عت املقارن  القانون   الوطن،  املحلية ل

صـول  دعـم ل ـ ، ع ـ لألعمـال املـا الـدعم ـذا خـالل ومـن مـا ـا ال مج ماعـات ت  تحـاول  املحليـة، ا

أن ن رتباط من نوعا تخلق الدولة ن ب ن املنتخب يئات املحلي ة وال  .                        15املركز

ـــ التخطــيط تــدخل مجــاالت .2 ــ البي ــ املح ئـــة حمايــة ســـي غــرض  البلديــة مســـتوى  ع  الب

بـؤ عنصـر وإدخـال ـ العمـل ـ والتصـور  الت ، البي ـ ة خـالل املحليـة 21 القـرن  أجنـدة خـالل مـن املح ـ  الف

ن ما املمتدة ن إ دفت  2004 2001 -ب  حثـت كما للبلدية، مستديمة تنمية وضمان البي الوضع تحس

سي إثراء ع ال شارة بتوسيع البي املح أسلوب اء ـل مـع واملشاورة واملشاركة س ن الشـر  والفـاعل

املجتمـعو  ـ ي، ممث ـذلك املـد زائـري  املخطـط اقتنـع و ميـة ا ـ بأ ـ التـدخل مـن غ  مـن العديـد ـ املح

ا القطاعات   :م

ئة حماية  - أ ة حماية قانون   الواردة الب ا ال ة  حمايـة قانون  فيعت وترقي ـ ـا  ال  وترقي

ن أبـــرز  مــن 16/2/1985 :ـــ املـــؤرخ 85/05 رقــم ـــ القـــوان م ال ل  ســا ئـــة،  حمايـــة ــ  فعـــال شـــ  وقـــد الب

ام للبلدية املشرع أناط وم  ضمن تدخل  بموجبھ  عديدة م ئة حماية مف ا نذكر الب   :  م

افة البلدية  اتخاذ  - ـة  النظافـة تـداب لتطبيـق  املناسـبة  جراءات ل ائيـة مـراض  ومحار   الو

افحة  . املحيط تلوث وم

ام  ضمان إ  دف لا  جراءات تطبيق تتو   - س  القواعد  اح ية  واملقاي  جميع   ال

ياة، أماكن فات املعدية  مراض من  الوقاية وأعمال  حمالت  شارك ا ـ  جتماعية  و ـا ال   تنظم

ل يا ية ال ا  ال  .خرى  العمومية السلطات جانب إ ومستخدم

ـل ـ شـارك  - بيـة  والنظافــة  ةالوقايـ  برنـامج  تمو ية، وال ـ ة  ملصـا  يجـوز  بـل   ال ــ  أن ال

مة البلدية من  تطلب ل   املسا ع ذات  نجازات  تمو  .الص الطا

البلـــدي  املجلـــس س رئـــ باتخـــاذ فيبـــادر املناســـب الوقـــت ــــاء املالئمـــة التـــداب ـــ الو ـــور ظ  عنـــد

م مراض ور ظ أسباب ع صوالقضاء ا  . 16صدر
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خالل  - ب من ئة الب سيحماية ا النفايات قانون ا ومراقب   وإزال

قانون             ميدان01/19يك بالغة مية ئـة حمايـة أ حسـب الب ـدف منـھ ألنـھ ـ و املـادة

ــ ع أصــبحت حــث ــ ال النفايـــات شــار ان لة مشــ املصــادر إزالـــة ــ مـــن ــللتلـــ و البي وللبلديـــة17وث ، 

ا صالحيات ا تضطلع م القانون ذا   : بموجب

بلدي مخطط شاء بإ لية تقوم امل النفايات سي شتمل ل بحيث ا شا املخطـط وما  ذا

جـــــرد ـــــ يتضـــــمن ع كمـــــا ا، وخصائصـــــ النفايـــــات املتخصصـــــة كميـــــات شـــــآت امل مواقـــــع وتحديـــــد جـــــرد

ة ليـة النفايـاتذه بمعا امل النفايـات سـي مسـؤولية البلديـة تتحمـل البلديـة، تـراب ـ ع  املتواجـدة

للمــــادة نادا اســــ ــــا حكم ــــ ــــا 32ومـــا فإ ذلـــك ضــــوء ــــ وع القــــانون، ــــذا دمــــة مـــن ا نظــــيم ب ملزمــــة

بجمــع العموميــة اصــة ليــة النفايــات ــذه ا خــول  امل وقــد ا، شــا للبلديــة ومــا إســناد حــق املشــرع

ام امل النفايات املرتبطة ذه اص بجمع أحد خاضـعا سواء إ ـاص، ان ا أم العـام للقـانون

نموذ شروط لدف ذا وفقا وم حسب و قـانون33املادة مف شـآت01/19من للم الـرخص تمـنح ،

اصــة ــة ا امــدة النفايــات بمعا تــراب الواقعــة ال ــ العمــل،  البلديــة ع ــ البــدء بالقيــام قبــل تبــادر

إقامـة أجـل مـن إجـراء ـل يئـة ب سـي و ـغ مواقـع و امـدة التفر ال النفايـات الحتـواء طبقـا املخصصـة

القانون 38للمادة   . 01/19من

البلديــة تــدخل مجــاالت لــبعض التعــرض عــد توضـــيح و مــن البــد ــ املح ــ البي املخطــط خــالل مـــن

ئةا مقومات الب حماية بمقتضيات وض الواقع ل أرض ع ا وتنفيذ ي الوال املستوى   .ع

  بقطـاع  املتعلقة  النصوص عد  الوالية مستوى  ع املح البي التخطيط تدخل مجاالت .3

يئة ا داعما سندا  والتعم  ال ا ال الواسعة الصالحيات بحكم  تجاه  ذا  ل   الوالية لسلطات منح

ـــ  املقتضـــيات  ـــذه لفـــرض اصـــة  العموميـــة  املؤسســـات ع ـــ  وا ن، وع ام  ـــدف  وذلـــك املـــواطن ـــ   اح

س غرض وقواعده  ومواصفاتھ  البناء  مقاي ئة قوق  طراف ل  مراعاة ،و م الب  الطبيعة ع وحفاظ
ـا الـنص جـاء . 18 يئـة قاملتعلـ  20-01 رقـم القـانون  مـن 53 املـادة مقتضـيات ضـمن عل تنميتـھ ب و  قلـيم

دف املستدامة  : إ و

دمات تنظيم -  . العمومية املنفعة ذات املحلية ا

وتنمية- كة املساحات يئة ن املش  . البلديات ب

يتخذ ام عمال الوا بحيث مبادرة 54 املادة بأح أعاله القانون إقليم مخطط إعداد من  الوالية يئة

ـق عـن الواليـة إقلـيم مخطـط إعـداد كيفيات تحدد ، عـد التنظـيم، طر إقلـيم و ـ للمـدة الواليـة مخطـط  ال

املخطـط ا ـوي  شـمل يئـة ا ـ عـرض و قلـيم، ل ي الشـعملجلـسا ع تـتم للمصـادقة الـوال  عليـھ
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ـق عـن الواليـة إقلـيميئةمخطط ع املصادقة ي. 19التنظـيم طر الـوال التخطـيط مجـاالت عـض ونـذكر

ي فيما   :البي

 مــوارد املحافظــة ــ أكــدتامليــاه ع مــا ــو رقــم و امليــاه قــانون مــن ــل واملرســوم 2/12عليــھ

املادة 93/164 :رقم التنفيذي أكدت5خاصة خ ذا للوا من أنھ ومنـع صـالحيات ع  التـدخل

حــــدوث ســـتحمام ب التنفيــــذي ســــ للمرســــوم طبقـــا أيضــــا افحــــة املتضــــمن 94/279 :رقــــم تلــــوث،  م

مخططـــات البحـــر تلـــوث إحـــداث اليھ و تـــم اســـت يـــرأس التأكيـــد لـــذلك الـــوا أن ـــ ـــ ع ال نـــة ال

افحة تتو التلوث ل م ال   .20البحري  أش

 ــواء ال التلــوث حمايــة املــادةمــن املرســوم 9أســندت رقــم مــن  املــؤرخ06/02 : التنفيــذي

اتخــــاذ واللــــ 7/1/2006 : ــــ ــــدف صــــالحية ــــ ال التــــداب ة ــــل ــــ حمايــــة ــــ ئــــة إ والب  ســــان

د واملتعلقة شاطات با ال   21.امللوثة من

 بـــة ال البيولـــو حمايـــة ســـوالتنـــوع املعنيـــة حيـــث نجـــراف ملنـــع الواليـــة مـــن بـــة ال

للمحافظـــــة ذلـــــك بتحقيـــــق الكفيلـــــة التـــــداب باتخـــــاذ ر ـــــ يـــــةوالت ا ائنـــــات ال ـــــ ع نفســـــھ الوقـــــت ـــــ

صـــــدر النبـــــات وقـــــد يـــــوان، قـــــانون  وا الغابيـــــة بحمايـــــة يتعلـــــق أول وة ـــــ عـــــدل1984ســـــنة ال ثـــــم ، 

رقـــــم للغابـــــات املتضـــــمن91/12بالقـــــانون العـــــام الواليـــــة النظـــــام أن أكـــــد إجـــــراءات تتخـــــذ الـــــذي ـــــل

مايـة تضـمن ا ـي جـاء ل ثـم الغابيــة، وة ـ ال رقــمدوام يـنظم 87/47 :املرسـوم سـق الـذي  عمــال و

مجـــال افحــــة ـــ مجـــددا الغابـــات حرائـــق م املــــادة ليؤكــــد يضــــمنھ منـــھ7ـــ لقـــرار الـــوا اتخــــاذ ـــ ع

تنـدلع مخطـط ــ ال ان ــ الن افحــة غابــات م املرســوم22الواليــة ــ ــل أو يوانيــة ا وة ــ ال ـ ع وحفاظــا ، 

رقم امل 07/227 :التنفيذي الوا إقليمياإ الصـيد ختص رخصـة ـ ع السـلطات املصـادقة ا عـد ـ ال

ية ملمارسة جن جانب السـيا للصيادين ـدف الصيد جـراء ـذا ف التـا صـناف و حمايـة ـ إ

يوانية الوالية ا أن كما نقراض، املتعلقة من عمال تدعيم يوانية تتو ا ظائر ا يئة   . 23ب

 العمرانيــــــةمجــــــ يئــــــة ال مســـــــتوىال ــــــ ع وتجســــــد تـــــــنظم العمرانيــــــة املخططــــــات باألســـــــاس

ضــــبط ـــــتم و الواليـــــة البلــــديات ـــــ العمرانيــــة يئـــــة ال النصـــــوص شـــــاط مـــــن ي عــــدد يـــــأ ـــــ القانونيــــة

ا ـــ 90/29القــــانون مقـــدم والتعم يئــــة بال املتعلــــق واملــــتمم ام املعــــدل ــــ اح ــــ إ يرمــــي القواعــــد والــــذي

والتعم عامةال يئة ئة لل الب ع فاظ ا دوا مراعاة  .24مع

املــادة         ــا م للــوا صــالحيات عــدة خــول الــوا27وقــد مصــادقة ــ ع نصــت ــ ال أعــاله القــانون مــن

التـــوجي املخطـــط ـــ املـــادة ع طت واشـــ ، ـــ والتعم يئـــة س65لل رئـــ ســـليم ـــ ع الـــوا موافقـــة منـــھ

الشـــع التجزئـــة البلــدياملجلــس رخصـــة أو البنــاء غيــاب لرخصـــة حالـــة ــ فقـــط شـــغل لكــن مخطـــط

ســليم وللــوا ، ــ املتعلقــة را املنجــزة الرخصــة شــآت ــان بامل بإم أيضــا ــا، ل يا و الدولــة ســاب

ـــارة الـــوا ا ز يد شـــ ـــاري ا مفيـــدة البنايـــات ـــا عت ـــ ال التحقيقـــات وإجـــراء وقـــت أي حـــقولـــ ـــ ھ
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إبالغھ التقنية طلب ندات باملس وقت بالبناء، ل قـانون واسـتكماال املتعلقة أتبـع الـوا لصـالحيات

ـــا 90/29 م تنظيميـــة رقـــم :بمراســيم ـــ 91/175املرســـوم ـــا ام اح يجـــب ـــ ال الشـــروط يحـــدد الـــذي

رقــم واملرســوم البنــاء، كيفيــات 91/176ميــدان يحــدد ادة تحضــ الــذي ــشــ أو التعم البنــاء ورخــص

دم   .25ال

 العمومية ة ال ع فاظ امةا اختصاصات للوا املشرع الوقاية  خول   مجال

التلوث رقم  من ة ال قانون ورد ما مثال ا م العمومية ة ال ع فاظ حيث 85/05وا

املحلية يتوجب ماعات ا الرامية ع جراءات تطبيق يةل ضرورة ال س املقاي ل  ضمان

الوا يرأس ،كما ياة ا املتخصصة أماكن ان جباري ال ح التصر ذات ائية الو مراض عة متا

تجتمع حيث املياه، بواسطة متنقلة أمراض ا أغل املتنقلة وال لألمراض الوالئية نة بواسطة ال

سبوع مرة الوا  املياه، ا رأس سنوي و عمل برنامج بوضع مراض، وتتكفل ذه ضد ي وقا

مراض ذه من للوقاية الدولة من املتخذة والتداب ليات زائر  ورغم ا ا فالزالت سنو ل

مختلفة ألمراض باألساس  حاالت ا باملياه مصدر املنقولة   .26 مراض

 الطبيعيـــة الكـــوارث مـــن أنالوقايـــة مـــ بمـــا ـــوارثالوقايـــة ال  أخطـــارا تحمـــل الطبيعيـــة ن

ة ــ جميــع ومــؤثرة كب ــ القــانون ع أقــر فقــد ئــة الب ى04/20عناصــر ــ الك خطــار مــن بالوقايــة املتعلــق

املــادة ــ ــوارث ال ســي بضــرورة9و املحليـــة الدولــة إشــراك منــھ ماعــات ا و العموميــة املؤسســات و

الوقايــــة منظومــــة نفيـــذ خطــــار ب املنظومــــة مـــن ــــ ى ــــ الك خطـــار شــــمل و ــــوارث ال ســـي و ى ــــ  الك

ــة زائر ـــوارث ا ال مـــن ا مجموعـــة رأســـ ــ ال وحرائــق والفيضـــانات الـــزالزل  ع أشـــ وجميـــع الغابـــات،

املتصلة خطار و ، البي سان التلوث ة    . 27ب

 اث ــ ال الواليــةحمايــة عامــة اث بصــفة ــ ال حمايــة مجـــال صــالحيات  ــ ــا ـــ واســعة ل تق

تطوره وتضمن اث ال ذا ع املنـاطق باملحافظة عـة ـ ، التا ـا ـ ل ع تـنص مـن1املـادة ذلـك كمـا

رقـــــم ـــــ81/328املرســـــوم املــــــادة2/12/1981 :املــــــؤرخ تـــــنص نمــــــا ب الواليــــــة5، أن اح تتـــــو منـــــھ ــــــ اق

يف خية وتص التار الثقافية ثار ماكن ا  و عل وتحافظ ا يل و    .28  والطبيعية

عـــــــدة تمتلـــــــك املحليـــــــة ماعـــــــات ا أن ـــــــ يت ذكـــــــره، ســـــــبق ممـــــــا انطالقـــــــا ـــــــوض مقومـــــــات و  لل

لسـلطات بمقتضيات ا منح ال الواسعة الصالحيات بحكم الواقع، أرض ع ا وتنفيذ ئة الب حماية

ــذه الواليـة لفــرض امل املقتضــيات والبلديــة ــ اصــة العموميــة ؤسسـاتع وذلــك وا ن، املــواطن ــ  وع

ام ـــــدف ـــــ س اح مراعـــــاة البنـــــاء مقـــــاي غـــــرض و وقواعـــــده، ئـــــة ومواصـــــفاتھ الب قـــــوق طـــــراف ـــــل

الطبيعة ع م  .وحفاظ

النظام: ثانيا االت ي إش ئة املحلية للمخططات القانو    للب
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ـ عـرف البي غموضـا التخطـيط ـ نظـرا بحمايـة املرتبطـة العمليـات إنجـاز فيـةكي حـول  املح ئـة  الب

قــة داثتـھ، ــ إجــراء وطر غي لضــرورة بــھ تمــام ـ ع العامــة السياســة انفتــاح رغـم ــا، عل الرقابــة

عـن والكشـف ـا ل شـامل تقيـيم ـ إ التوجـھ مـن فالبـد ، ـ البي املجـال املتدخلة التخطيط اتجيات اس

مواج ا كفاي عدم الذيأسباب ور التد ات مستو ي إليھ آلت ة فيما عرضھ ما ذا و ئة،  :الب

املح )1 البي التخطيط عمل  تقييم

ن التوقعــــــات رغــــــم  ــــــدمات بتحســــــ تحقيــــــق العامــــــة ا ســــــيط املســــــتدامة التنميــــــة و  تطبيــــــق إجــــــراءات وت

ا ال التخطيطية السياسة خالل من املح البي التخطيط ماعات اعتمد  املشكالت أن إال لية،املح ا

ية ذلك  قائمة قضية بقيت البي  : التا خالل من البي للتخطيط تقييم وضع من بد ال و

املح  - أ البي التخطيط   أعمال

ا ا مستو اختالف ع العامة املؤسسات ن ب سيق الت ا ف غاب املحلية ئة الب املخططات

يجة ة داثة ن تجر ية ، البي التخطيط من وغياب املح املتخصص يل التأ ناق ين مس

، البي الوسط سالمة ع فاظ ل التحتية ات قة أن ذلك التج  ذه ا اعتمدت ال الطر

ية املخططات غرض عن تمت املحلية البي شاركية ال ة املقار ر لتطو ن املحلي ان الس إشراك ق طر

يفيد ما ئ حالة انجاز ئة، قليم يئة وزارة إشراف تحت ةالب سم والب ع النقاش ذا وا  املطل بالطا

وتنظيمھ ولم29 املح الشأن إدارة املشاركة دائرة وتوسيع لتفعيل ا م املطلوب الغرض تؤدي

ون ي أن من أك توجي ع طا ذات مخططات مجرد فبقيت املحلية، صوصية ا مراعاة مع بالتوازي

طا تنفيذيذات ي ج   .ع

ة ذه ن  للبحث تدفعنا املح البي للتخطيط و التجر  اعتماد كيفية عن املقارنة القوان

ـة أن نجـد إذ املحليـة، واملواثيـق املخططـات ـذه ـ التخطـيط تجر ـ البي سـا ـ املح قـة تمـت فر  بطر

صـيا ــ وظيفيـا مة ـ امل يــة الب ـ ع فـاظ ل املحتمــلمختلفـة املسـتجدات ـل مــع الفعالـة لـول ا غة

أو ا لتجن ا ا؛ وقوع آثار من ية املواثيق وضع تم بحيث التخفيف امج عقود إطار  البي ن املوقعة ال  ب

املحليـة الدولة ـات ـا ومـن وا اخـص خالل بوجـھ ـ القضـاء ـدف ،30البلـديات  والتنـاقض نفصـال ع

اصل سي نظم  ا ات التطلعات املح املخطط يحمل أن أجل ومن حلية،امل ال ة والتوج  . 31  املركز

ـذلك         يـة املواثيـق أن نجـد و زائـر ـ البي قـة وضـعت ا ـدون  املـنح بطر سـيق أي وجـود و ن مسـبق ت  بـ

ماعات سة املحلية ا ة أو وطبيعيا جغرافيا املتجا ة نظام ضمن املنطو أن الواحدة، ا توضعفاألصل

وطـرق التنمية محاور ل ا إقام املسموح أو املمكن عمال لتتحدد إقليم ل ل مخطط أو دراسة ل

زائــري  ا املشــرع انزمــات مي أن واملالحــظ ا؛ ــع عــن تخــرج ال تخــديم ي التوز لصـــالحيات الكالســي

البي املجال املحلية ماعات     .ا
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 2004 2001  -املح البي لعملل 21 القرن  أجندة و البلدي امليثاق   - ب

ـداف املحليـة املخططـات ترجمـت       ـ للتخطـيط 21 القـرن  أجنـدة  أل ـ ال قـد ،" 2004 2001 -"املح  تر

ـ القانونيـة للقـوة يئـة وثـائق ـا تتمتـع ال ـ ال امـا تحـرز  فلـم والتعم ـل ال ن، ل ت كمـا املعنيـ ـ لة أث  مشـ

ـ السلطات ر وثـائقال ـذه بتحضـ تقـوم ال ـ والسـ ـا، ع ـة لغيـاب تطبيق يحة الرؤ ـ ـ ال  أن تـدرك ال

يجة مجرد التنمية لة مع للتعامل املناسب البي للتخطيط حتمية ن    .  املش

القــرن  امليثــاق أمــا كأجنــدة حالــھ ناحيــة 21 البلــدي مــن للتخطــيط مجســدة كآليــة ــ ير لــم

ــدا أ مـن ملجموعـة امھ اسـتل رغـم ل والشـ ـ البي املجـال ـ وأعمـال  أو قـانون  بموجـب تصـدر لـم ف

يئة مخططات عليھ  كما تنفيذي مرسوم ، ال  يئـة وزارة فتحتـھ عـام لنقـاش نتاجـا جـاءت بل  والتعم

ع قليم ئة احـات املطالـب ضـوء والب ق ـ و ـذلك ـذا ـ قـدمت ال و ـ النقـاش،  البلـدي امليثـاق عت

ئـة ال للب ؛ 21 قـرن وأجنـدة ـ ـ املح مـا اكتمـال عـدم ظـل و ي نظام ـ الـذي القـانو قـة يو ما طر  إعـداد

مـا ومـدى سـبة إلزامي مجـرد لـإلدارة بال فبقيـت ن، املـرتفق املسـؤولية و تخلـق ـة خالقيـة وثيقـة  واملعنو

تحسـس املحليـة كمبـادئ ئـة، العنايـة بضـرورة دارة القضـائية تفـرض وال بالب الرقابـة ـا  تبعـات عل

 .مباشرة قانونية

من الرغم ئة سي أسلوب غ وع ا البي التخطيط اتجھ الب ك إ ا  التخطيط ع ال

وي  امل إليجاد ا سـيق ت ان وت ـ غ أعمالـھ، ن االت بـ عالقـة املخططـات إشـ بقيـت  سـمح ولـم املحليـة

ماعـات لعالقة دقيق بتحديد ـة لطاتالسـ مـع املحليـة ا ئـة، وحمايـة سـي ـ املركز ـذلك الب ـ ال و  تت

ماعات مسؤولية حدود ات تنفيذ عدم أو تنفيذ  املحلية ا ية املواثيق ذه توج   .املحلية البي

املح )1 البي التخطيط قصور رات   م

ــعـد        البي ور متفرقـةالتـد أســباب عـن يالنـاجم قـد نظــر تـبومــا أضـرار مـن ســيعنــھ ال لسـوء ا

املحليـــة يـــة البي املخططـــات تطبيـــق املســـتقبليةـــ باملشـــكالت بـــؤ الت لعمليـــات ـــا محتوا وصـــول وعـــدم ،

ئـة الب وحمايـة سـي ل سـ الـذي ـ املح ـ البي التخطـيط لقصور أسباب ون ت أن البد ئة، زللب ـ وت ،

ا م  :أ

الطبيعية  - أ املوارد اف   است

قتصادية ات اسـتقاللالتأث عـد صـالحية للمرحلـة نظرا وا ل ش الطبيعية املوارد ع أثرت

سـتاذ فيؤكـد خـاص، ل شـ للمحروقـات ا اف واسـت زائر قـادري "ا ري طـا ل"محمـد املشـا أن ـ ع

الـبالد ـ ـة التنماو السياسـة بمسـار واسـع ارتبـاط ا ل ولوجية اف33ي اسـت بـھ ـ ع الطبيعيـة و  املـوارد

ـ بصـفة اف سـت ـذا تمثـل و ، قيمـة عامـة مـن  ـ العـادي دوره أداء عـن إختفائـھ أو املـورد التقليـل

يـاة شـبكة اف تكمـن وال الغـذاء و ا إسـت  قيمتـھ، مـن التقليـل أو اختفائـھ حـد عنـد فقـط املـورد خطـورة
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اف ـذا ـل مـن خطـر وإنمـا سـت ـ تـأث ـ النظـام تـوازن  ع ـت والـذي البي ـ أخطـار عنـھ جي  مباشـرة غ

طورة بالغة السليم34ا ل بالش ا نفايا سي ة وصعو يع التص عن الناتجة امللوثة اإلفرازات ،.   

البي  - ب الو   قلة

ـــ   با ســـ التنميـــة لـــة الدافعـــة شـــطة فأصـــبحت ـــا ا ومحتو الطبيعـــة ـــ ع عتـــداء جانـــب ـــ إ

الب الـــو وقلــة ــ البي ـــمالتخلــف ل املوجــھ عــالم ـــتم ال حيــث ، املحليــة ماعــات ا مـــواط لــدى ــ ي

ئـــة بالب املحيطــة ألخطـــار املوعيــة امج يــة 35بــال البي بالدراســـات ــ ح مشـــكالت36وال إدراك مــن فالبـــد ،

ـــا ل حلـــول عـــن والبحـــث ـــا وآثار ا وأســـبا ئـــة ـــا ،37الب الرؤ عـــن ارجـــة ا رتجاليـــة و الســـطحية لتجنـــب

ـالوق التق لـل فا آثـاره، تفـاقم أو ال شـ وقـوع قبـل البي الشأن املح التخطيط فحوى ائية

ــو و فــراد لسـلوك ضــاري ا انـب ا ــ إ ـ البي عــالم جانــب ـ إ بھ ســ عـود داري أو التخطــيط ـ

و  آن ا عل فاظ وا ا نتفاع و ئة الب مع لتعاملھ عم توجيھ    .   38احدبمثابة

مـــــع            ـــــ يتما بمـــــا ـــــ البي التخطـــــيط وضـــــع ـــــ للمشـــــاركة يـــــة بي ثقافـــــة مـــــن البـــــد املنطلـــــق ـــــذا ومـــــن

إال تـھ، بي اتجـاه الفـرد لـدى ام ـ ال وخلـق املحلية ئة الب تـأخرتأنمتطلبات إذ زائـر ا ـ متـأخرا طبـق

للمجــا املخصصـة الدوليــة تفاقـات ــ ع بـالتوقيع القبــول بــاألمنـ املــاس ـ الفر رث رغــم ـ البي ل

ـ ـ ا مرحلـة البي زائـر، اسـتعمار أجـرت ل ـا أول  حيـث ـة تجار قـار، رقـان مـن ـل ـ النوو ال لفـت و  فخّ

واسعة أثار ئة ع سلبية ال حيث ، الب ة باإلشعاعات ملوثة املناطق تلك ل ا تمتد سوف ال النوو  أثار

مئات ن إ   .39السن

ش عـن تّرتـب     ـ امللـف مـ شـغاالت ضـمن البي ب الوطنيـة السياسـة ا الـو سـ ميـة ضـعف  بأ

عـاد تفـاقم املسـألة ولوجيـة زمـة أ ا وتضـاعف ي جتماعيـة، ديـدا و ـا تبلـور  قتصـادية  نتاج

املعـارض ـ جذري  بتحول  وتوج الوط البي تمام يـة للسياسـة املوقـف عنـھالدوليـة البي ـ ع  خـالل ،

ئـة حـول  املتحـدة مـم مـؤتمر ب الب ـو"والتنميـة و دي ر اعتبـار ،401992سـنة"جـان ـ  املركـزي  املحـور  ع

ذا ن العالقة و املؤتمر ل ئة حماية ب       . 41قتصادية والتنمية الب

  دارة فعالية عدم-ج

تكشـف ـة كـذلك يـة دارة تجر زائـر ـ البي ا قبـل ا قلـيم وزارة ـ اسـتقرار ئـة يئـة  والب

ا لول   فشل ا ل طبيعـة مـع املالئمـة الضـبطية تصور القائمـة، املشـا يـة ب البي ـ عـود ذلـك ـ والسـ  إ

ع ـات ـ الالسـتقراري  الطـا ـة ا مـة املنـوط املركز م ـا نـاقش حمايـة ل ئـة، ـ" سـتاذ الب  "ونـاس ي

ة ةدار  فعالية عدم أسباب ئة املركز زائر،  للب ا ا ط ـا ـ املستمر بالتغي فر ل  السياسـة بفعـل يا

ئـة، املناوئـة املوضـوعية غيـاب للب ـ للنظـام املقومـات فتقـار البي سـيق لعامـل و ـ الت ن البي  الـوزارات بـ

باملوضـوع ذات تج ،42الصـلة ـة عاشـتھ الـذي الالسـتقرار أن واسـت املركز ئـة دارة عكـس للب ـ ا ع  سـلباً
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لـول  فعاليـة ، التنظـيم ومصـداقية ا ـ ـ أدى الـذي مـر البي ور  الوضـع اسـتمرار إ بالتـد ـ  السـيما البي

  .املح املستوى  ع

القضائية-د الرقابة ة ج وضوح   عدم

ية البي ة دار ماية ل وا تجسيد املح املخطط تطبيق للمشروعي،إن شئا م بذلك ةفيعت

ئة الب مخططات ملحتوى املنفذة الوقائية جراءات ل ا إتباع الواجب ة القضاءدار ورقابة ،

ية البي الرعاية لضمان ثانية كآلية جراءات ذه ع إقليميا املتخصص        . داري

يــة ملبــدأ إعمـاال و البي ـة دار القضــاتطبـق أن البـد املشـروعية ـة املختصـةا  الـنصئية

شـر ـ ال شـورة الـدعوى  ع عـدم فـإن أمامـھ، امل ي الـنص ا ـ أن فعليـھ القـانو ـل ي ـ و مبتكـرا، ا  ع

انيـة عـدم يـرى  الفقـھ عـض أن مـن الـرغم ـون43القضـاء أمـاممـا دعـاء إم ت أن بعد سـ ال كـذلك ،

و  ــ املحليــة املخططـات نصــوص ــ ع قائمـة القضــائية ـادات املعــروضج اع ــ ال حـل ــ إ اجــة ا قـت

ـ ع العـادي بالقضـاء مقارنـة موسـعة صـالحيات مـن لـھ ملـا داري ـ القا سـتـاو  مـن الـرغم أمام  ل

س أن لھ قل ع أو بقانون، ل يقت ا ا   . م

ــــة مواج مــــن ــــا ومنع ــــ املح املســــتوى ــــ ع ــــ البي التخطــــيط قصــــور ــــ م ســــا ســــبق مــــا ــــل

عنإش الناتجة ثار من والتخفيف ا قةاال ية املخططات ا اعتمدت ال الطر    .املحلية البي

      :خاتمة 

ود رغم قليميـة ج ماعـات ـ ـ النظـر إعـادة بخصـوص ا البي التخطـيط ـ املتبعـة ا سياسـ

ـا م ـ كسـ ئـة قضـايا جعـل ضـرورة ع ـة الب ر محور تطـو مـن يـد عم ل املتجـددة شـار ـ التنميـة  ع

، املسـتوى  ـ ـز املح عز والواليـة دور  و ـة ـ البلديـة ات مواج ـ يـة التغ ـتج ومـا البي ـا ي  ـدد ـوارث مـن ع

املحـيط،  ارتبـاط نـاك أن السـابقة البحثيـة النقـاط ـ ذكـره تـم مـا ـل خـالل مـن نلـتمس أننـا إال سـالمة

يوي  ـ ب املح البي التخطيط االت إش ن ي ومسـألة ب املتـد ـ لسياسـاتھ، التنفيـذ مـن ع  وجـود الـرغم

لول  املمكن ا ة ا دار اج روج ان ديث ن ح يمكن ال انھ إال املأزق، ذا من ل  حقيقي دور  عن ا

العامة ة دار زة ج مسا ن أجل من تلعبھ ئة تحس ل الب النتـائج ش ـذه منطلق ومن نصـل عام،

عدة يإ ما ا م أ  :توصيات

 س اتي التخطيط ثقافة تكر ن عند س ن الفاعل ز املحلي عز شاور  روح و ا والشراكة ال  بي

ن ـ ـ املنظمـات و وميـة غ ـاص والقطـاع ا يـة املحليـة املخططـات وتنفيـذ إعـداد عنـد ا  لتحقيـق البي

 . املستدامة التنمية
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  ماعات ممارسة ع ذات البي املجال  طيطيةتخ لصالحيات املحلية ا ل قطا طا   واع ش

ـة السـلطات عـن ومسـتقل ام إطـار ـ املركز ـ امـل عامـل اح سـيق الت ن والت ن بـ  إيـالء غـرض املسـتو

ســيق لــدور  الالزمــة ميــة  ســط و الوســائل بتوحيــد املــزدوج العمــل وتجنــب الــرؤى توحيــد ــ أثــره و الت

 . موحد تنموي  نموذج

   ماعـات متـدعي انـات لضـعف ماديــة بقـدرات املحليـة ا ـ الثقـل أمـام املاليـة م  الــذي الكب

لھ انية ش سي م   .ال

 ل فعال وإشراك القطاعات، متعددة عمل ان تحض خالل من النظر إعادة لزم اء، ل  الشر

النظام مع ي بيان ذه القانو ات ل ان، ذه عمل عن تتمخض ال التوج خرى  جانب إ ال ات  التوج

ـل القضـاء أجـل مـن املحلية، والقطاعية العمرانية التخطيط أدوات مختلف  املجسدة ـ  أو عـارض ع

ا ال والوسائل داف  تضارب   .املحلية التخطيط وثائق تتضم

  ات رفـع بيـة التوعيـة مسـتو يـة وال سـيج لـدى البي معـوي  ال ـ ا ـ القـادر املح  فاستكشـا ع

اجيات ا ا مة  قرب عن ومالمس ، القـرار صنع  واملسا ـ ي املجتمـع تـدخالت لتجنـب املح سـمة املـد  امل

ع ت بطا ، للبعد الفاقد وظر مش اتي يعاب دف س ات اس طط محتو ية، ا  وتـأخر فغياب البي

ـ الـو م قتصـادية عـوان ومختلـف لألفـراد البي ـالف التطبيـق دون  سـا  القانونيـة للنصـوص ع

ع ية واملشار  . البي

 ـرص ـ ا ـ التنفيـذ ع يـة للمخططـات الفع  وتوسـيع الرقابـة عمليـات تفعيـل خـالل مـن البي

ات ا املمارسة ا ـ التخطـيط نتـائج أن أساس ع ل ـون  الواقـع أرض ع عـة مر  والفعالـة املسـتمرة باملتا

ات   .تنفيذه ملستو

 ية املخططات تنفيذ  تأخر ل نع الردعية التداب شديد ا تطبيق  اون  أو البي ا  محتو

ة طط فعالية  فالع س ا ا  ول  .ك

سطر بالغة مية أ ذات ترابية ووثيقة ق طر خارطة بمثابة املح البي املخطط عت لذلك

حاج مع تتوافق ال املجاالت اب لل اتيجية س املستدامةختيارات التنمية وتحقق ان الس يات

ا عاد إ ل   .ب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ش م  :ال

(1) Ahmed Reddaf, de quelques réflexions sommaires sur l'effectivité relative 
au droit de l'environnement en Algérie, revue des sciences juridiques et 
administratives, N° 01-2003, Faculté de droit de Tlemcen, p. 62 . 
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 توزیع،وال والنشر الثقافة دار ، والتطبیق النظریة بین اإلداریة القرارات اتخاذ ، كنعان نواف )3(
 . 96 ،95 ص ،1998عمان،

 واستخدم أفالطون، عصر إلى وبالتحدید اإلغریق أیام إلى التخطیط لفكرة التاریخیة الجذور تعود   )4(
 تأطیر أي دون منھا العسكري وخصوصا الحیاة جوانب معظم في التاریخیة العصور مختلف في  التخطیط
 القرن مطلع في االقتصادي التخطیط فكرة رتظھ أن إلى ذلك على الوضع واستمر ومقوماتھ، لمفھومھ

 من الثاني العقد نھایة ومع ، 1910 عام  "شونھیدر كریستین  "         االقتصادي قبل من مرة ألول العشرین،
 بوضع السوفییتي االتحاد قیام خالل من وذلك واسعا، تطبیقیا بعدا االقتصادي التخطیط أخذ العشرین القرن
 الصناعي االقتصاد إلى المتخلف الزراعي االقتصاد من التحول أجل من االقتصادیة للتنمیة خمسیھ خطة

 االقتصادي التخطیط تطبیق إلى أوربا دول من الكثیر اندفع الدولیة االقتصادیة األزمة ظھور ومع المتطور،
   .الثالث العالم دول لتشمل الثانیة العالمیة الحرب بعد تطبیقاتھ وتوسعت األزمة، ونتائج أسباب على للتغلب
 ، عمان ، التوزیع و للنشر الصفاء دار ، الرابعة الطبعة ، مبادئ و أسس التخطیط ، غنیم محمد عثمان : راجع

 . 20 ،19 ص ،2008
 ،2002 ، ،اإلسكندریة المعارف منشأة ، الشریعة ضوء في البیئة حمایة قانون ،الحلو راغب ماجد )5(

 428 .  ص
 والقیادة والتنظیم التخطیط لعملیات معاصر مدخل  :واإلدارة مالتنظی ،المصري محمد سعید  )6(

  .53 ص ، 1999 القاھرة، والتوزیع، والنشر للطباعة الجامعیة الدار والرقابة،
 ص ، 1990 ، مصر ، الجامعیة الدار ، العامة اإلدارة في دروس ، عثمان محمد عثمان حسین  )7(

72  .  
 ، اإلداري اإلصالح و العامة الوظیفة و اإلداریة ملیةالع ، العامة اإلدارة ، المجذوب  طارق  )8(

 .169ص ، 2005 ، حلب الحقوقیة، الحلبي منشورات
 التنمیة إطار في البیئة بحمایة المتعلق 2003 یولیو19   :في المؤرخ ،03-10 :قانون من03   المادة  )9(

 .  43 د عد الرسمیة الجریدة ،المستدامة
 تنمیتھ و اإلقلیم بتھیئة المتعلق  12-12-2007  :في المؤرخ ،20-01  :رقم القانون من 22 المادة )10(

 .77عدد  الرسمیة الجریدة ،المستدامة
 و الساحل بحمایة المتعلق02-05-2002   :في المؤرخ ، :02 -02 رقم القانون من 33  المادة )11(

 .72  عدد الرسمیة الجریدة ، تنمیتھ
 اإلخطار من بالوقایة المتعلق 25-12-2004  :في المؤرخ ،:20 -04  رقم القانون من 16 المادة )12(

   84 .  عدد الرسمیة الجریدة ،المستدامة التنمیة إطار في الكوارث للوقایة  تسییر و الكبرى
 في الدكتوراه شھادة لنیل مقدمة رسالة ، الجزائر في البیئة لحمایة القانونیة اآللیات ، یحیى وناس   )13(

 .54  ص ،200 7، تلمسان جامعة ، العام القانون
 . 58  ص ، نفسھ المرجع ، یحیى وناس  )14(

(15)    Patrick le louarn, les chartes de l'environnement entre décentralisation et 
déconcentration , conception et mise en oeuvre d'une politique publique de l'état, 
RJ.E, 1-1995, p. 28 . 

 الجریدة بالبلدیة، المتعلق 22-06-2011 : في المؤرخ 11-10 : رقم القانون من 114 المادة )16(
 . 03-07-2011 : بتاریخ الصادرة 37 عدد الرسمیة

 شھادة لنیل مذكرة ، البیئة حمایة مجال في المحلیة الجماعات دور ، المجید عبد رمضان )17(
 . 110 ص ،2011، ورقلة جامعة ، حقوق ، الماجستیر

 . 60 ص ، 2003، ،وھران الغرب ،دار البیئة لحمایة محليال  المنتخب دلیل ، یحي وناس )18(
 . السابق بالبلدیة، المتعلق 11-10 : رقم القانون من 113،109،107 المواد   )19(
 ،الجزائر الخلدونیة ،دار األولى الطبعة  الجزائري، القانون في البیئة حمایة ، سعیدان علي )20(
 .259 ص ، 2008،
 مطبوعات الجزائر، في   الغابات لحمایة والمؤسساتیة یةالقانون ،الوسائل ھنوني الدین صرن )21(

 .179،ص2001، ،الجزائر التربویة لألشغال الوطني الدیوان
 لنیل ،مذكرة الجزائر في البیئة   حمایة في  الالمركزیة الھیئات تدخل   مجال ، الحق عبد خنتاش )22(

 .47ص ،2011، ورقلة جامعة ، حقوق الماجستیر شھادة
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 . 99 ص ، سابق مرجع ، المجید عبد رمضان )23(
 الجامعیة، المطبوعات دیوان ، الثالثة الطبعة اإلداري، النظام: اإلداري القانون ، عوابدي عمار   )24(

 .71 ص ، 2005 الجزائر،
 . 68 ص ، سابق مرجع ، البیئة لحمایة المحلي   المنتخب دلیل یحي، وناس )25(
 .183 ص ، سابق مرجع ، ھنوني الدین نصر )26(
 .253 ص ، سابق مرجع ، سعیدان علي )27(
 .102 ص ، سابق مرجع ، المجید عبد رمضان )28(
 إحداث المتضمن و1996  ینایر 27 :في المؤرخ96  60- :رقم التنفیذي المرسوم من 2 المادة  )29(

 البیئیة الجرائم لمكافحة جھاز أھم بوصفھم البیئة فمفتشو . 07 عدد الرسمیة الجریدة ،الوالیة في للبیئة مفتشیة
 الوسط على المحافظة  بغرض البیئة حمایة مجال في التنظیمیة النصوص تطبیق على ربالسھ فھم مكلفون

 : في المؤرخ ،232 - 08 :رقم التنفیذي المرسوم من  99 المادة  :انظر ،التدھور أشكال كل ضد البیئي
 لفةالمك باإلدارة الخاصة لألسالك المنتمین بالموظفین الخاص األساسي القانون المتضمن 2008-07-22

   43  . عدد الرسمیة الجریدة ،اإلقلیم تھیئة و بالبیئة
(30) Patrick le louarn, les chartes de l'environnement entre décentralisation et 
déconcentration, conception et mise en oeuvre d'une politique publique de l'état. 
RJ.E. 1-1995,p. 28 . 
(31) Patrick le louarn, les chartes de l'environnement.... ,op. Cit, p.36. 

 .   السابق ، المستدامة والتنمیة البیئة بحمایة المتعلق  03-10: رقم قانون من 14 ، 13 المادة )32(
، آلیات تحقیق التنمیة المستدیمة في الجزائر، رسالة لنیل شھادة دكتوراه في محمد طاھري قادري )33(

 . 252ص  ، 2007م االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، العلوم االقتصادیة ،كلیة العلو
 دكتوراه شھادة لنیل رسالة ، المستدامة التنمیة إطار في للبیئة القانونیة الحمایة ، حسونة الغني عبد )34(

 ص ، بسكرة خیضر محمد جامعة ، السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة أعمال، قانون تخصص الحقوق، في علوم
20 . 

 المستوى یتجاوز ال لكن المعالم واضح البیئي اإلعالم أن الكویت دولة في إلحصائیاتا تشیر )35(
 رسالة ، -أنموذجا البیئیة الھیئة - الكویت دولة في البیئي اإلعالم، العتیبي فایز مشعل  :انظر. المتوسط
  62 .  ص ،2012 ، الكویت ، األوسط الشرق جامعة اإلعالم كلیة ، إعالم تخصص ماجستیر

 بمشكالت والوعي المعرفة بمتوسط البیئي اإلعالم ارتباط مدى تكشف دراسة 2010 بیلي وأجرى )36(
 العالمي االحتفال یوم قبل األولى العمر متوسطي فئة من األفراد من لمجموعتین باستطالع قام حیث البیئیة

 ، العتیبي فایز مشعل  :نظرا. البیئة بقضایا والوعي المعرفي المستوى عن الكشف وتم  بعده الثانیة و باألرض
 .  65  ص سابق، مرجع

 ص ،1975 ، ،القاھرة للكتاب العامة المصریة الھیئة ، االجتماعیة العلوم ،معجم مذكور إبراھیم )37(
. 6 

 ، الدینیة والشؤون األوقاف وزارة ، إسالمي منظور من البیئة قضایا النجار ، عمر المجید عبد )38(
 . 14  ص    ، 1999 ، الدوحة

 09 ص سابق، مرجع ،  سعدان علي )39(
 مجلة ،"الجزائریة التجربة خالل من الجزائر في المستدیمة التنمیة تبلور " ،وناس یحي )40(

  213 .،  212 ص ،2003 ، 02 العدد ادرار، جامعة الحقوق الحقیقة،كلیة
(41) Marc PALLEMAERTS, La conférence de Rio : Bilan et perspective », in 
:« L’actualité du droit de l’environnement, Actes du colloque des 17 et 18 
Novembre 1994, BRUYLANT, Bruxelles, 1995, p.81. 

 . 24 16- ص سابق، مرجع الجزائر، في البیئة لحمایة القانونیة اآللیات ، وناس یحي )42(

    60 .      ص نفسھ، المرجع ،یحیى وناس )43(

  


