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 مقدمة: 

اىتماـ العديد مف دوؿ العالـ خاصة في النصؼ الثاني  مؤخراموضوع البيئة  ناؿ 
ماـ بيا مف سواء مف الناحية الفكرية والعممية والعممية، وتطور االىتمف القرف العشريف، 

عدة مؤتمرات  عقدت الساسة الى المجتمع المدني الى المنظمات االقميمية والدولية، حيث
 بالسويد 1972بداية مع انعقاد مؤتمر ستوكيولـ سنة  ،بعض دوؿ عمييا تصادق دولية

والذي اعتبر البيئة والحفاظ عمييا كحؽ مف حقوؽ الجيؿ الثالث وفاعؿ أساسي لتحقيؽ 
دي جانيرو بالبرازيؿ  ريو رومؤتم التي تستمـز الموازنة بيف البيئة والتنمية؛دامة لمستالتنمية ا

وغيرىا مف المؤتمرات، وىذا  سميمة،ر لإلنساف حؽ العيش في بيئة الذي أق Rio 1992سنة 
نتيجة االستجابة لممطالب الداعمة لحؿ المشكالت البيئية وتحويؿ ذلؾ الى ممارسة فعمية 

 وااللتزاـ بيا.

، وكيفت قوانينيا في حماية البيئة رعت العديد مف الدوؿ في بناء اجيزة متخصصةوش
 وتنظيماتيا وبرامجيا الحكومية مع القوانيف واالتفاقيات الدولية المتعمقة بحماية البيئة.

 العديد مف المشاكؿ بعد تفاقـ ،ةزاد اىتماميا بالبيئ العالـ دوؿوالجزائر كغيرىا مف 
خاصة مع بداية  دولية متعمقة بحماية البيئة، إتفاقياتقتيا عمى عدة بعد مصادو  ،ةبيئيال

تبنييا لمبادئ التنمية المستدامة، وتكريسيا بيئة عف طريؽ  عامة سطرت سياسة  األلفية
ستحدثت العديد مف المؤسسات المتدخمة في قانونية لمحفاظ عمى البيئةات ألي  ضمف ، وا 

ىذه االخيرة ممثمة في المجالس  المركزية والالمركزيةجميع ىيئاتيا  تكشر أو حماية البيئية 
 البمدية بحيث منحت ىذه االخيرة صالحيات ميمة في ىذا المجاؿ. 

ورغـ العديد مف الجيود والتدابير واالجراءات المتخذة مف طرؼ الدولة الجزائرية فإف 
ا ىو الحاؿ را خاصة عمى المستويات المحمية، كميخط االوضع البيئي اليزاؿ يعرؼ تدىور 
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في بمدية بومرداس فيحؽ لنا مف ىذا الصدد اف نتساءؿ عف الدور الذي تقوـ بو المجالس 
البمدية في الجزائر في حماية البيئة ضمف الصالحيات المخولة ليا في ىذا الشأف المتضمنة 

 .مدى تطبيقيا ليذه الصالحيات في عدة قوانيف خاصة بالبيئة والقوانيف الخاصة بالبمدية وما

 :الدراسة إشكالية

 فبإلشكبلية التي  تطرح هنب هي8

المجالس البمدية المنتخبة في الجزائر ضمف الصالحيات  تإلى أي مدى ساىم
 ؟2015-2010في الفترة الممتدة بيف عمى المستوى المحمي في حماية البيئة ليا الممنوحة 

 الت الفرعية:لإلجابة عف ىذه اإلشكالية والتفصيؿ فييا وضعنا جممة مف التساؤ 

األطر القانونية التي منحت لممجالس البمدية المنتخبة حؽ التدخؿ في في ما تتمثؿ – 1
 عممية حماية البيئة؟

مع الفواعؿ الصالحيات الممنوحة ليا  البمدية المنتخبة في إطار ىؿ تتعامؿ المجالس-2
 المحمية الناشطة في مجاؿ البيئة؟

رض أعمى  البيئية لبومرداس ترجمة صالحياتوالبمدي  الشعبي ىؿ أستطاع المجمس-3
 الواقع؟

 :ات التاليةنحاوؿ وضع الفرضي جابة عف ىذه األسئمةلإل

  ز دور يتعز  ساىـ في 2011 األخير المتمثؿ في قانوف البمدية  اإلصالح الالمركزي
 المجالس البمدية في حماية البيئة.
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  المجالس البمدية الجزائرية  رمع مختمؼ الفاعميف المحمييف دو  العمؿ ألتشاركييعزز
 في حماية البيئة.

  وضعؼ تنسيقو مع  لبومرداس كؿ صالحياتو،  بمديال نقص تطبيؽ المجمس
 المجتمع المحمي حاؿ دوف أف تصبح بمدية بومرداس نموذجا في مجاؿ حماية البيئة.  

 : الدراسة ىميةأ

 تتمثؿ أىمية الدراسة في عدة نقاط يمكف تمخيصيا فيما يمي:

 بط المفاىيـ المتعمقة بحماية البيئة وتسميط الضوء عمى القوانيف الصادرة في ىذا ض
براز المعالـ لسياسة البيئية التي انتيجتيا الجزائر في مجاؿ حماية البيئة  المجاؿ، وا 

 وتقيـ مدى نجاعة وتطبيؽ ىذه القوانيف عمى المستوى المحمي.
  البيئة أصبح في السنوات االخيرة تكتسي الدراسة أىمية مف خالؿ أف موضوع حماية

 محور اىتماـ المجتمع الدولي، والحكومة الجزائرية عمى وجو الخصوص.
 .أصبحت البيئة قضية تيـ المجتمعات بأسرىا، والمجتمع الجزائري خصوصا 
  أما في الجانب التطبيقي تتمثؿ أىمية الدراسة في معرفة واقع البيئة، في بمدية

مس البمدي لبومرداس لصالحياتو عمى أرض الواقع، أي بومرداس ومدى تطبيؽ المج
دورىا ومساىمتيا في التخفيؼ مف آثار التموث والحفاظ عمى البيئة، ومدى تفاعميا 

 .مع بيئتيا مف خالؿ إشراؾ الفواعؿ المحمية والتعامؿ مع في ىذا المجاؿ
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 عالموضو  ياراختأسباب 

 األسباب الموضوعية:

، الموضوع ألنو يتناسب مع التخصص الذي ندرسو ذاىعمى رنا ياختلقد وقع ا
 ،لبيئة في الجزائراالسياسة بتركيز عمى  ،السياسة العامة واإلدارة المحمية والمتمثؿ في

 معالناحية النظرية والواقعية  مفلممجالس البمدية كييئات محمية  والصالحيات الممنوحة
البمدية لما تحتوي عميو مف تناقضات بيف  وقد وقع إختيارنا ليده حالة مدينة بومرداس، دراسة

، ومف جية أخرى تبنينا ىذا الموضوع نظرا لوجود ىذا مف جيةاحيائيا في الميداف البيئي 
دراجيا ضمف  ولويات لتحقيؽ التنمية ألاحراؾ داخمي حولو كسعي الدولة لالىتماـ بالبيئة وا 

البيئة مف المخاطر التي تيدد وكذا اتجاه الدراسات لمبحث عف السبؿ لحماية  ،المستدامة
 .مستقبؿ البشرية

 األسباب الذاتية:

  اختيار ىذا الموضوع، باإلضافة إلى الرغبة في البحث إلى اىتمامنا بالبيئة دفعنا 
نما لألجياؿ الالحقة، ايضا مف خالؿ التطرؽ  عف سبؿ الحفاظ عمييا ليس فقط ألجيالنا وا 

بمدي في الحفاظ عف البيئة مف خالؿ الصالحيات حقيقة الدور الذي يمعبو المجمس ال الى 
الكشؼ عف واقع  ومحاولتنا إلى التوصؿ مف خالؿ بحثنا إلى ،في ىذا المجاؿ الممنوحة لو
 .البيئة وتقديـ الحموؿ لتعزيز ىذا النشاط نشاط حماية

 أدبيات الدراسة:

 لمعالجة ىذا الموضوع تـ اعتمادنا عمى مجموعة مف الدراسات السابقة:
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 وال : دراسات بالمغة العربية :أ

إلشعاعية االذي يحمؿ عنواف حماية البيئة مف التموث بالمواد  كتاب لممفكر عمي سعيداف، (1
والكيماويَة في القانوف الجزائر، الذي تطرؽ فيو في الفصؿ األوؿ تحت عنواف دور اإلدارة 

األخيرة تناوليا في المركزية والمحمية في مجاؿ حماية البيئة مف التموث فيما يخص ىذه 
المبحث الثاني حيث حدد فيو نطاؽ تدخؿ  البمدية وخاصة رئيس المجمس البمدي 
وصالحياتو في حماية البيئة كحماية الماء مف التموث، وحماية السواحؿ، حماية الغابات 
،حماية الجو مف التموث ودوره كسمطة الضبط أإلداري في مجاؿ حماية البيئة مف المواد 

 081-90ي القانوف الجزائري كقانوف البمدية الخطرة ف
رسالة دكتوراه لمطالب الو ناس يحيى في القانوف العاـ، تحت عنواف األليات القانونية  (2

لحماية البيئة في الجزائر والتي تناوؿ فييا الباحث في الباب األوؿ فعالية األليات 
إلدارة البيئية بشقييا المركزي  القانونية لحماية البيئة في الجزائر، وكذا الدور الوقائي ل

وبعده، كما تناوؿ أيضا مدى مالئمة التنظيـ اإلداري لحماية  03-83والمحمي قبؿ قانوف 
البيئة في الجزائر ونوه إلى اثر العوامؿ القانونية والمادية عمى أألداء المحمي لحماية 

ياميا ومناقشة قواعد البيئة وأكد عمى ضرورة وجود إدارة بيئية محمية وحدد صالحياتيا وم
 2المنظمة إلختصصات الجماعات المحمية في مجاؿ حماية البيئة.

مقاؿ لممفكر ناجي عبد النور بعنواف دور اإلدارة المحمية في التنمية المحمية في مجمة  (3
النيضة، فقد تتطرؽ فيو إلى المجالس المحمية في الجزائر بعد االستقالؿ إلى غاية 

                             
 دار الخمدونية : الجزائر، ،، حماية البيئة من التموث بالمواد اإلشعاعية والكيماوية في القانون الجزائريسعداف عمي - 1

 264-246ص ص، 2008
،رسالة دكتوراه في القانوف العاـ، جامعة أبو بكر بمقا يد أآلليات القانونية لحماية البيئة في الجزائروناس يحيى،  -2

  25-10تممساف صص 
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،وتناوؿ أيضا صالحيات البمدية 09-90وقانوف الوالية  08- 90صدور قانوف البمدية 
في التنمية المحمية منيا صالحياتيا في مجاؿ حماية البيئة واعتبارىا المؤسسة المحمية 
الرئيسية لتطبيؽ تدابير حماية البيئة، وعالقتيا بالمواطنيف وباألحزاب والجيات األىمية 

 .08-90 وعالقتيا يبعضيا البعض حسب قانوف البمدية

 المناىج المستعممة في الدراسة:

استدعت دراستنا الى استعماؿ منيج واحد ارتأينا أنو يناسب البحث وىو منيج دراسة 
 الحالة.

 :الحالة دراسة منيج: أوال

دراسة الحالة وكؿ ما يقوـ لمعالجة الحالة التي تـ اختيارىا موضوعا منيج ب ناناستع
 مدية بومرداس.بلبمدي ال الشعبي سممجال لدراسة إال وىي

 :البحثاقتراب 

 : النظمي االقتراب

ىي مجموعة النظـ و ، ي عمـ السياسة بأعماؿ دفيد أستوفنظرية النظـ ف ارتبطت
وىو موجود في بيئة معينة فطبقا لمدخؿ النظـ  ،نيابالعناصر المتداخمة تؤثر وتتأثر فيما 

مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ معينة  ـجياز االداري الدولة مصمالالمجالس البمدية كجزء مف ف
تفاعؿ المجالس المنتخبة في إطار  في عمميةالموارد المتاحة الى مخرجات  بتحويؿ

 .مع الفواعؿ المحمية الميتمة بالبيئة الممنوحة ليا صالحياتال
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 الوظيفي:  االقتراب

ولة يعد جابريؿ الموند رائد البنائية الوظيفية في عمـ السياسة تتمثؿ مساىمتو في محا
التعرؼ عمى البنى وتحميميا، انطالقا مف مدخؿ الوظيفة كأساس لمتحميؿ وىذا سنعتمد عميو 
في دراستنا ىذه عند التطرؽ الى االداء والشكؿ الممارستي لممجالس البمدية المنتخبة وتحميؿ 

 نمط عمميا ودورىا في حماية البيئة.

 االقتراب المؤسسي:

مؽ بالمجالس البمدية كمؤسسات ذات ىياكؿ تنظيمية اعتمدنا عمى ىذا المقترب فيما يتع
 والقوانيف المنظمة لعمميا مف أجؿ تحديد وظيفتيا في السياسة البيئية لدولة .

 :الدراسة صعوبات

واجيتنا صعوبات فيما يخص الجانب التطبيقي منيا صعوبة تتمثؿ في مماطمة بعض 

البحث لإلدالء بالمعمومات  او فيما يخص مجتمع ،المصالح االدارية وبعض المنتخبيف

 الضرورية التي تقتضييا الدراسة.

 :الموضوع تفصيل

 أما ثالثة فصوؿ،  لدراسة موضوعنا ىذا قمنا بوضع خطة لمبحث ارتأينا تقسيميا إلى
يندرج  في الجزائرحوؿ البيئة والمجالس البمدية  مفاىيميمدخؿ  تحت عنواف األوؿالفصؿ 

 المفاىيـ المرتبطة الثاني المبحث ،ئةيؼ البيتعر  ث االوؿيتناوؿ المبح مباحثتحتو ثالث 
 وفي الفصؿ الثاني والذي نتطرؽ فيو إلى المجالس البمدية في الجزائروالمبحث الثالث  ،البيئة

، ليذا قسمنا االطار القانوني المانح لصالحيات البيئية لممجالس البمدية  أي جوىر الموضوع
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والتخطيط البيئي  البيئية في الجزائر اكؿالمشحث األوؿ ىذا الفصؿ إلى أربعة مباحث المب
صالحيات البيئية لممجالس البمدية قبؿ اإلصالح لية لحماية البيئة، والمبحث الثاني الآك

 أستحدثو لمعرفة ما الى الماضي دوف الرجوع لحاضرال يمكف الحديث عف ا ، إذاألخير
لممجالس البمدية مف  البيئية اتيصالحل نونيالدعـ القا لثوفي المبحث الثا، القوانيف الجديدة

متعامؿ ل ذي فسح المجاؿ لياوال ر، مف خالؿ قانوف البمدية الجديداجؿ حماية البيئة في الجزائ
مع الفواعؿ المحمييف المساىميف في حماية البيئة وىو عنواف المبحث الرابع، وفي الفصؿ 

مدى تجسيد  معرفة بمدية لبمدية بومرداسالمجالس الدراسة حالة  نتطرؽ الى األخير التطبيقي
، والذي ينقسـ الى ثالث مباحث، المبحث االوؿ التعريؼ صالحياتو في مجاؿ حماية البيئة

بالبمدية والمبحث الثاني المشاكؿ البيئية لبمدية بومرداس وجيود المجمس البمدي لحميا 
المحمية الناشطة في المجاؿ المبحث الثالث عالقة المجمس البمدي لبمدية بومرداس بالفواعؿ 

 البيئي. 

 



 
 

 

 

 

 ول:الفصل األ 

 والمجالس البمدية في الجزائر لبيئةمدخل مفاىيمي حول ا
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  تمييد:

المجتمع  مف طرؼ البيئةبموضوع  خير مف القرف الماضيزاد االىتماـ في العقد األ 
ما بعد تفاقـ مشكالت التموث ، السيالمشرعيفو البيئة  عمماءو  ،الييئات الدولية الدولي منيا

ضرورة التفكير في إحداث الموازنة بيف ىذه  استدعىمما  ،الصناعيةأفرزتو التنمية الذي 
اربة لحماية كمق  يسمى بالتنمية المستدامة عف طريؽ تبيني خيار ما لبيئةاالتنمية وحماية 

حقيقيا بتعاونيا مع تكثيؼ الجيود لت الدوؿ منيا الجزائرىذه األخيرة تستمـز مف ، البيئة
نية بمختمؼ مؤسساتيا المركزية والالمركزية ممثمة في ىيئات المحمية الييئات الدولية والوط

ورة ص تمثؿ المجالس البمدية كييئة مف ىيئات الجماعات المحمية والتي ىي بدورىا وبتحديد
 .مف صور الالمركزية اإلدارية
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 يف البيئة: تعر  أألولالمبحث 
ـ التي تسعى الدوؿالبيئ تبرتع مف االخطار التي تمس  عناصرىا،  لحمايتيا ة قيمة مف القي

 .والقانونيةمغوية واالصطالحية ومف ثـ البد مف تحديد مفيوـ البيئة مف مختمؼ جوانبيا ال
 تعريف المغوي واالصطالحي لمبيئة األولالمطمب 

في المغة العربية  سواء كانت ،التعريؼ المغوي في ىذا المطمب سوؼ نتطرؽ
 .ةلمبيئ اقيات الدولية في االتف سواء أالصطالحيوالتعريؼ  ،والفرنسية، االنكميزية

 يئةلمب المغوي التعريفأوال: 
المعنى المغوي في المغة العربية ف ،خرىألى إتحديد مصطمح البيئة مف لغة  اختمؼ

 .سوؼ نتعرؼ إليو اوىذا م ، والمغة االنجميزيةىو في المغة الفرنسية يختمؼ عف ما
الفعؿ  الذي اخذ مف )بوأ( إلى يعود اصؿ كممة البيئة في المغة العربية :العربية المغة -1

رجع إليو وذكر في  أيالشيء  إلىمعجمو الشيير باء  منظور فيقاؿ بف  الماضي )باء(،
ئتو إصالح المكاف وتيي األوؿ لكممة تبوأ، بعضيما البعضمعنييف قريبيف مف  المعجـ نفسو

الحالة  أيضابو وتعني  أقاـ أيويقاؿ تبوأ المكاف 1،لممبيت فيو والثاني بمعنى النزوؿ واإلقامة
 .حسف المنظر اواي حسف الييئة  2،الييئة يقاؿ أنو حسف البيئة أو
ومف ذلؾ قولو  القرآنية اآلياتظ أف المعنى المغوي يصادؼ في كثير مف ويالح 

 ،(56 اآلية ،يوسؼ)سورة  يتبوأ منيا حيث يشاء ضاألر  في وكذلؾ مكنا ليوسؼ:تعالى
 .اي مكنا ليوسؼ في االرض يتخذ منيا منزال حيث يشاء بمعنى

 petitفي معجـ  تكما ورد "، l’environnementتعبر كممة : الفرنسية غةمال -2
Larousse ر نساف والتي تشكؿ إطازمة لحياة اإلالبأنيا مجموعة الظروؼ الطبيعية والصناعية ال

                             
، دار المسيرة لمنشر والتوزيع 14000iso وتطبيقات ومتطمبات نظم ،البيئة إدارة عبد اهلل حكمت النقار، نجـ العزاوي،1-

 .93، ص2007والطباعة: عماف، االردف،
 .52ص ،بيروت ، لمشرؽا، دار 3ط ،واألعالمالعربية  المغة في المنجدمادة)بيئة(، -2
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 .لتمؾ الحياة
في معجـ  تكما ورد environnement كممة تستعمؿ :االنكميزية المغة -3

Longman نساف مثؿ اليواء،عف مجموعة الظروؼ الطبيعية التي يعيش فييا اإلتعبير مل 
كما تستعمؿ لمداللة عف  ،ومجموعة العوامؿ االجتماعية المحيطة بو ،التربة والحيواف الماء،

 1عمى النمو والتنمية. العوامؿ المؤثرة
 صطالحي لمبيئة:التعريف اإلثانيا: 
في عدة عموـ إذ  نظرا إلستخدماتيا الواسعة ،ليا تحديد تعريؼ موحد الصعب  مف 

 العمرانية ،لصناعيةا ،لثقافيةا ،لسياسيةا ،القتصاديةا ،الجتماعيةاعف البيئة بات الحديث 
)وىي البيئة المشيدة التي تشمؿ  ه االخيرةاما ىذ ولتشابؾ عناصرىا الطبيعية واالصطناعية

مف طرؼ العديد  وزيادة االىتماـ بيا ،اجاتو(االنساف إلشباع ح التي صنعيا جميع االشياء
  .مف الييات الدولية

 :ف بعض المؤتمرات والييئات الدولية لمبيئةتعري أوال:
 د الماديةالموار "ذلؾ الرصيد مف  بأنيا 1972 لبيئة سنةستوكيولـ امؤتمر  عرؼ 

نستنتج  2".وتطمعاتو اإلنسافالمتاحة في وقت ما في مكاف ما إلشباع حاجات  واالجتماعية
الموسع لمبيئة بحيث أنيا تشمؿ العناصر الطبيعية انو أخذ بالتعريؼ ىذا التعريؼ  خالؿمف 

ف قيـ االنساف م كؿ ما وضعوو  ،مف الماء اليواء التربة التنوع البيولوجي والموارد االجتماعية
  .حاجاتو لتمبية والتي يتفاعؿ معيا والمؤسسات التي اقاميا اجتماعيةونظـ 
 اإلنسافالمتحدة عمى أنيا"ذلؾ النظاـ الفيزيائي والبيولوجي الذي يحي فيو  األمـوتعرفيا  

ف كانت معقدة تشمؿ عناصر متداخمة  األخرىوالكائنات   .3مترابطوىي كؿ متكامؿ وا 

                             
 .108، ص 2009االسكندرية،  نشر،م، دار الجامعة الجديدة للمبيئة نائيةالج الحمايةعادؿ ماىر الاللفي، -1
 . 93مرجع سابؽ، ص  قار،ننجـ العزاوي وعبد اهلل حكمت ال-2

 .94 ص ،المرجع نفسو - 3
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في الطبيعة  أصدقاءمؤسس جمعية  واليبر "ريكاردو"ويعرؼ البيئة الباحث  
التي تؤثر عمى الكائف  "مجموعة العوامؿ الطبيعية المحيطة بأنيا (،اإلنسافكتابو)الطبيعة 

التي تحدد نظاـ حياة مجموعة مف الكائنات الحية متواجدة في مكاف وتؤلؼ وحدة  أوالحي 
ر البيئة في العوامؿ الطبيعية التي حص ضيؽ نالحظ أف ىذا التعريؼ 1إيكولوجية مترابطة "

 .تحدد نظاـ حياة الكائنات وتؤثر فييا
 :لمبيئة التشريعي التعريفالمطمب الثاني:  

تشريعات  سواءتعريؼ البيئة  لدوؿا لمعظـتضمنت العديد مف التشريعات الخاصة لمبيئة 
 المفيوـ الواسع. تبنتومنيا مف  ألضيؽبعض الدوؿ العربية والغربية، منيا مف تبينت المفيوـ 

 اوال: التشريعات الغربية 
البيئة بأنيا تشمؿ عمى ثالثة  1976يوليو  10عرؼ القانوف الفرنسي الصادر في 

التوازف طبيعيي(، الموارد الطبيعية )ماء  ،ألنباتية ،مجالت ألحيوانيةال ،عناصر وىي)الطبيعة
نفيـ مف ىذا باف المشرع  2يةمناجـ(،االماكف والمواقع الطبيعية السياح ،أرض ،حيواف

 الفرنسي أخذ بالمفيوـ الضيؽ لمبيئة.
لبيئة تشمؿ العناصر الطبيعية الى اف ا 1990نوف الكندي لمبيئة لسنة عرؼ القا

جانب العناصر االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي ليا صمة مؤثرة في حياة االنساف 
 الغالب في التشريعات البيئيةوىذا ىو المفيوـ 3بشكؿ مباشر او غير مباشرو

اف العناصر الطبيعية الضرورية الالزمة لبيئة متوازنة كالماء  البرازيمي القانونأعتبر 
، فحسب ىذا 4واليواء والتربة والنبات والحيواف ىي التي تشمميا الحماية القانونية فقط

                             
 .17، ص2002المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر التوزيع بيروت لبناف، مجدالتموث والنظام العالمي،  عامر محمود الطراؼ،- 1
 .118، ص ، مرجع سابؽعادؿ ماىر األلفي- 2
عماف االردف،  ، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع،االدارة ألبيئية الحماية االدارية لمبيئةصالح مخمؼ،  عارؼ، - 3

  37ص ، 2009
 38مرجع نفسو، ص ال- 4



والمجالس البمدية في الجزائرلبيئة ا ي حولمفاىيممدخل                :    الفصل األول  
 

15 
 

االنساف ال  إف العناصر االصطناعية المشيدة التي وجدت بفعؿالتعريؼ الضيؽ لمبيئة 
 تشمميا الحماية القانونية.

  التشريعات العربية : ثانيا
تتكوف مف الموارد الطبيعية الالحيوية كاليواء والجو "البيئة بأنيا  الجزائري المشرع عرؼ

الوراثي وأشكاؿ التفاعؿ وباطف االرض والحيواف والنبات بما في ذلؾ التراث  واألرضوالماء 
 1."ف االماكف والمناظر والمعالـ الطبيعيةبيف ىذه الموارد وكذا بي

وبالتالي أخرج العناصر المسندة  ،نالحظ بأف ىذا القانوف أخذ بالمفيوـ الضيؽ لمبيئة
ئري في يصبو إليو المشرع الجزا يتناقض مع ما وىذا ما ،لفعؿ االنساف مف نطاؽ الحماية

المتعمؽ بالتييئة والتعمير  29-90مثؿ قانوف رقـ  ،بالبيئة ليا عالقة نصوص قانونية اخرى
كما اف القانوف الخاص بالبيئة  والذي يسعى مف خاللو المشرع الى حماية النشاط العمراني،

 .قـ بتعريؼ البيئة بؿ ذكر عناصرىالـ ي في الجزائر
 81في قانوف البيئة التونسي رقـ  فقد تطرؽ الى مفيوـ البيئة  التونسي المشرع اما

المياه  ،''العالـ المادي بما فيو األرض واليواء والبحر رفيا بأنياوالذي ع 1983الصادر في 
كذلؾ المساحات الطبيعية  ، ابوومش، السائبة والسبخات الجوفية والسطحية والبحريات

بصفة عامة كؿ ما يشمؿ ، والمناظر والمواقع المتميزة ومختمؼ أصناؼ الحيوانات والنباتات
بو عني لمبيئة والذي ن تونسي بالمفيوـ القانوني الموسعالمشرع ال وقد أخذ 2،التراث ألوطني

 الوسط الذي شيده االنساف.الى   باإلضافةالوسط الطبيعي 
سنة   4فقد نصت المادة االولى في الفقرة االولى مف القانوف رقـ  المصري القانونما أ
ة وما يحتويو إف "البيئة ىي المحيط الذي يشمؿ الكائنات الحي البيئةالمتعمؽ بحماية  1994

                             
بحماية البيئة في إطار التنمية المتعمؽ ، 19/07/2003المؤرخ في  10-03مف القانوف  4/7المادة ج ج د ش،  -1

 .20/07/2003صادرة في  34المستدامة،ج رعدد 
 .34صعارؼ صالح مخمؼ، مرجع سابؽ،  -2
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نستنتج منو اف  1منشآتاالنساف مف  وما يقيمومف ىواء وماء وتربة  نومف مواد وما تحيط 
 المفيوـ الموسع لمبيئة.المشرع المصري اخذ ب

فيو مصطمح مشتؽ مف األصؿ اليوناني   ecologyأو  اإليكولوجياوالبيئة كعمـ ىي 
مف   وأوؿ والتي تعني عمـ. ((logesدة ( والتي تعني مسكف والمفر oikosلكؿ مف المفردتيف )

 .1858استخدمو العالـ ىنري ديفيد وذلؾ في رسالة كتبيا في عاـ 
إرنست "واإليكولوجي  أو عمـ التبيؤ نسبة تاريخيا إلى عالـ البيولوجي األلماني  

لحي ببيئتو العضوية وغير الذي استخدمو لإلشارة إلى عالقة الكائف ا، 1869عاـ "ىيكؿ
 ،لنباتاتابالعمـ الذي ييتـ بالعالقات والتفاعالت بيف األحياء مع بعضيا،  لعضويةا
وبينيا وبيف محيطيما المتكوف مف الماء واليواء والمعادف  ،لحيوانات واألحياء األخرىا

وحسبو نقصد بعمـ البيئة "المعرفة باقتصاد الطبيعة أي البحث عف مجمؿ عالقات  والتربة.
العضوي وغير العضوي باإلضافة إلى العالقات الودية والمعادية  الحيوانات بالنسبة لموسط

 2.غير مباشر" وألتمؾ الحيوانات والنباتات التي تعمؿ مع بعضيا البعض بشكؿ مباشر 
تعريؼ إجرائي لمبيئة بأنيا ذلؾ الكؿ المركب الذي يشمؿ عمى  نستخمص مما سبؽ
 وكاليواءسبقت وجود االنساف ، أما االولى فيي التي اصطناعيةعناصر طبيعية وأخرى 

تشمؿ جميع االشياء التي صنعيا أما العناصر الصناعية  التنوع البيولوجي، ألتربة لماءا
اء المناطؽ الصناعية والتجارية نشجتماعية والمؤسسات التي اقاميا وا  االنساف مف النظـ اال

نشاء المناطؽ السكنية او    و ما يسمى البيئة الحضرية.ألخدماتية وا 
 
 

                             
 29ص 2009دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف،  1ط، دراسة مقارنة، البيئة تمويث جريمة إيتساـ سعيدي المكاوي،- 1
 ،2000 عماف االردف، ،، دار الشروؽ لمنشر والتوزيعوالسكان والبيئة الطاقة منظوماتاالنساف والبيئة،  عبيد،ىاني -2

 .163ص
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 بالبيئة المرتبطة المفاىيم :لثانيا المبحث
مالزمة لو ال يمكف الحديث عنو دوف التطرؽ إلييا  مصطمح البيئة مرتبط بعدة مفاىيـ

سي لحماية والثاني كمدخؿ اسا ،اىرة ميددة لمبيئةفاألوؿ كونو ظ ،لمستدامةاالتموث والتنمية ك
 .البيئة

 التموث مفيوم :ولالمطمب األ 
 ااىتمام يمقى مؤخرا  إذ ،يدد البيئةالمشاكؿ التي ت أىـث الى احد التمو  مفيوـيشير 

بحيث  كيفية حماية البيئة مف ىذا الخطر، التي شغفت بالبحث عف مف طرؼ الدوؿ ابالغ
لذلؾ لف  السبؿ الكفيمة بحماية البيئة منو، تسعى الى إيجاد انعقدت عدة مؤتمرات وقمـ دولية

 .وحمايتيا الشديد بالبيئة الرتباطو ا ىذهدراستن ؿليو خاليفوتنا التطرؽ إ
 :لغويا تعريف التموث -أوال

كما يعني فساد الشيء  ،والتمطخومف معانيو الشر  الموثةالعربية مف  لغةا في التموث
 .وتغير خواصو

 وىو pollutionمصطمح  Le Robertالمغة الفرنسية فقد جاء في قاموس  ما فيأ
 1.لالستعماؿأو غير صالح  ،النقي غير نقي يءيعني جعؿ الش

ورد مصطمحاف لغوياف يعبراف عف   Longmanاالنجميزية فحسب معجـوفي المغة 
الذي يعني وجود تركيزات تفوؽ المستوى الطبيعي  contaminationكممة  التموث أوليما 

 2ويقصد بو ادخؿ مواد مموثة في الوسط الطبيعي. pollution كممة وثاف ،ألبيئيفي المجاؿ 
  :اصطالحا تعريف -اثاني

ىـ مشكؿ تسعى أك ،ات الدولية الميتمة بوئمف طرؼ اليي تعاريؼ لتموثعدة  اعطيت

                             
 .44، ص2002دار الجامعة الجديدة لمنشر، االسكندرية، قانون الحماية البيئية في ضوء الشريعة،  ماجد راغب الحمو،- 1
 57، ص2006عربية، مصر، النيضة  ال دار مكتبةالمسؤولية الجنائية، عن التموث البيئي، محمد حسف الكندري، - 2
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  .والباحثيف ،لتقميؿ مف اخطاره
 :لتموث الدولية الييئات بعض تعريف -1

 اإلنسانية "تؤدي النشاطاتأنو  واضحا وبسيطا فحواه لمتموث شرحا ستوكيولممؤتمر  أعطى 
وحيثما  يـوعمى نحو يتزايد يوما بعد  البيئة إلىإضافة مواد ومصادر لمطاقة  إلىحتمية  بطريقة

 إفيحتمؿ  أولمخطر  ورفاىيتو وموارده  اإلنسافتعريض صحة  إلىالطاقة  تمؾ أو تؤدي تمؾ المواد
 ونالحظ باف ىذا الشرح قد ركز 1" تموث فإف ىذا ىو مباشرةبطريقة غير  أوذلؾ مباشرة  إلىتؤدي 

 .الذي يحدثو والمتمثؿ في االضرار بحياة اإلنساف واألثرط االنساني المتزايد عمى النشا
 األمريكيةلرئيس الواليات المتحدة  االستشاريةالييئة المعنية بتموث التابعة لمجنة  أما 

غير المستحب في محيطنا كميا وعمى  "ىو التغيير بأنو تعرؼ التموث ،1965لمعموـ عاـ 
مف خالؿ التاتير المباشر وغير  أإلنسانية الفعالياتي عف أوسع نطاؽ ىو ناتج عرض

والقواـ الكيميائي والفيزيائي ووفرة  اإلشعاعجيا ومستويات المباشر لتغيرات الطاقة في نماذ
سبب التموث والتأثير الذي يحدثو عمى حدد قد  ىذا التعريؼ إفنالحظ  2" الكائنات الحية

 كائنات الحية.النظاـ الكيميائي والبيولوجي وعمى ال
 10-03مف القانوف  4المشرع الجزائري عرؼ التموث في المادة  التموث حسب اما

"كؿ تغيير مباشر أو غير مباشر  بأنوالمتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 
لمبيئة يتسبب فيو كؿ فعؿ يحدث أو قد يحدث وضعية مضرة بالصحة وسالمة االنساف 

 3والممتمكات الجماعية الفردية" واألرضوالجو والنبات واليواء 

                             
جانفي ، 175  مجمة السياسة الدولية ، العدد ،حماية البيئة مجال حقوق اإلنسانعبد المنعـ عبد الغني،  محمد،- 1

 .97مطابع االىراـ التجارية، مصر، ص ،2009
 .101مرجع سابؽ، ص  ،نجـ العزاوي وعبد اهلل حكمت- 2
 .ابؽمرجع س 10-03مف القانوف رقـ  4/8المادة  -3
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ذلؾ التغيير السمبي الذي يطرأ عمى المواد  ،يمكف تعريؼ التموث عمى انو سبؽ ومما
الذي تعيش فيو  والكيمائي مف ىواء والتراب أو الوسط المادي ،والعناصر المكونة لمبيئة

تموث المؤدية ل األسبابت وليذا تعدد لمفسادالكائنات الحية والذي يعرضيا لمخطر وحتى 
 الى: بالنظر الى عناصر الطبيعية لمبيئة وينقسـ التموث البيئي

 وجود مواد غير مرغوب فييا في اليواء وتكوف قد تمحؽ أضرار  :ليوائيا تموث
استنزاؼ طبقة  غازات، وغيرىا( مثال: أبخرة، بصحة اإلنساف وتكوف ىذه المموثات )أتربة،

كما عرفو المشرع الجزائري مف خالؿ قانوف  1،تروجيف واألوكسجيفزوف بسبب اكاسيد النو األ
التموث الجوي ىو"إدخاؿ أية مادة في اليواء أو الجو  10الجزء  4حسب المادة  03/10رقـ 

مف شأنيا التسبب في  صمبوغازات أو أبخرة أو أدخنة أو جزيئات سائمة اًو  انبعاثبسبب 
 2.أضرار أو أخطار عمى االطار المعيشي"

 ىو كؿ تغير في الصفات الطبيعية لمماء بسبب إضافة مواد ضارة  :لمائيا التموث
غريبة تسبب عكرتو صادرة مف االمطار الحمضية والنفايات الصمبة الناتجة مف الصناعة 

 03/10، كما ورد في القانوف الجزائري رقـ 3والصرؼ الصحي لمتجمعات السكنية الخ
فقرة التاسعة أف تموث المياه ال 4لتنمية المستدامة في المادة المتعمؽ بحماية البيئة في إطار ا

دخاؿ أية مادة في الوسط ألمائي مف شأنيا أف تغير الخصائص الفيزيائية والكيميائية ىو" ا
والبيولوجية لمماء وتسبب في مخاطر عمى صحة اإلنساف وتضر بالحيوانات والنباتات البرية 

 4.عرقؿ أي استعماؿ طبيعي اخر لممياه"أو ت المواقعوالمائية وتمس بجماؿ 

                             
 .166ص ،محمد حسف الكندري، مرجع سابؽ -1
 .مرجع سابؽ ،10-03مف القانوف رقـ  4المادة  -2
 .144عادؿ ماىر االلفي، مرجع سابؽ الذكر،ص  -3

 .مرجع سابؽ ،10-03مف القانوف رقـ  4لمادة ا- 4
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 نقصد بتموث التربة إضافة مواد او مكونات غريبة عنيا تتسبب في  :التربة تموث
الحشرات   مبيدات استخداـليا الناتجة عف  والكيمائيةتغير الخواص الفيزيائية والبيولوجية 

 1.بشكؿ مفرط والتموث الناتج عف النفايات الصمبة والفضالت المنزلية
وسعيو  ،اإلنساففي نشاط  زيادةكظاىرة خطيرة جاءت نتيجة إذف يعتبر التموث   

 ضرورة إلى أدى امم ،مف مظاىر التدىور البيئي وكمظير التنميةعمميات لتطور عبر 
تبني ما  أي ،الموارد البيئية تعريض لمخطرلكف دوف  ،لتفكير بجدية في تحقيؽ التنميةا

 .التنمية المستدامة يسمى

 البيئة لحماية كمدخل المستدامة التنمية :طمب الثانيالم 
الدوؿ  وبدأت ،وصناع القرار ىاجسا يشغؿ باؿ الباحثيف التنمية المستدامة باتت 

 الطبيعية الموارد عمى الحفاظ ألف تطبيقيا يضمف ،الكفيمة بتحقيقيا االليات يجادتسعى الى إ
نما أيضا ،ليس فقط لمجيؿ الحاضر لدولة   ،وبالتالي الحفاظ عمى البيئة الالحقة ؿلألجيا وا 

 بالبيئة. وعالقتومتعرؼ عمى ىذا المفيوـ ل دافعنا ما ىذا
 المستدامة: التنمية تعريف أوال: 
مجموعة مف التطرؽ الى  جدر بنا، يمحإجرائي ليذا المصط ابؿ أف نضع تعريفق
حوؿ  اآلفـ يتفؽ لحد رغـ انو ل، وتعريؼ المشرع الجزائري ألدوليةبعض الييئات ل التعاريؼ

 لتنمية المستدامة. تعريؼ موحد
أوليا  ،عبر انعقاد عدة مؤتمرات دولية المستدامةبدأ االىتماـ الدولي بتحقيؽ التنمية 

ثـ مؤتمر قمة أألرض ريودي  ،1972مؤتمر ستوكيولـ الذي أنعقد بسويد في سنة 
مح التنمية المستدامة بالبرازيؿ  والذي شاع فيو استخداـ مصط 1992سنة   Rioجانيرو

 وغيرىا مف االتفاقيات الدولية. 2002بشكؿ كبير وأيضا  مؤتمر جوىنزبورغ المنعقد في سنة 

                             
 .144ص  ،ادؿ ماىر االلفي، مرجع سابؽ ع- 1
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 اآلنيةالحاجات  "تمبية بأنيا التنمية المستدامة 1987سنة  "دلندبروت تقرير يعرؼ 
، 1لالحقةا لألجياؿالحاجات  تمبية إمكانية تحقيؽ دوف تعريض لمخطر الحالية لألجياؿ

حقيـ مف الموارد  الالحقة األجياؿمع ضماف الحالية  األجياؿتحقيؽ متطمبات  ويقصد بذلؾ
التغيير  أنيا أسس"التنمية عمى التنمية المستدامة بأنيا  نفس التقرير رؼكما يع ألبيئية

 اآلثاربينما المستديمة بكونيا تعني القضاء عمى  اجتماعيو أىداؼالمنشود المبني عمى 
لتنمية  أعطى ومف  ىنا نفيـ اف ىذا التعريؼ2.عمى البيئة" اإلنسانيةمنشاطات السمبية ل

  .ابيئيا بعدا و جتماعيا ابعدالمستدامة 
في مبادرة البيئة المحمية التنمية  1994 كما عرؼ مجمس االمف الدولي سنة

خالؿ المستدامة ىي "تنمية الخدمات االقتصادية واالجتماعية االساسية لكؿ السكاف دوف اال
والمقصود منو تحقيؽ ،  3"لخدماتاباألنظمة الطبيعية والعقارية واالجتماعية التي تموؿ ىذه 

التنمية مع مراعاة الحافظة عمى العناصر والموارد الطبيعية واالصطناعية التي تموؿ 
 نشاطات التنمية.

امة مف الى نفس السياؽ في تعريؼ التنمية المستد المشرع أتجوفقد  اما في الجزائر   
المتعمؽ بحماية البيئة في إطار  03/10خالؿ المادة الرابعة الفقرة الرابعة مف القانوف رقـ 

التنمية المستدامة بحيث ورد اف التنمية المستدامة ىي "مفيوـ يعني التوفيؽ بيف تنمية 

                             
1
- Philippe Arqués, L’air ? L’eau ? L’énergie ? La pollution, la vie. édition Hermann, Paris,2001,p6. 

 الدولي والقانون االسالمية الشريعة بين مقارنة دراسة، )الدولية والعالقات والبيئة التنمية مشكالت عبد الرزاؽ مقري ،-2
 88ص ،  2009الجزائر،، والتوزيع الخمدونية لمنشر ، دار(الراىنة الدولية العالقات ضل في والبيئة التنمية مشكالت حول

، مذكرة لنيؿ دراسة حالة الجزائر تسيير النفايات الحضرية في الجزائر بين الواقع والفاعمية المطموبة،سعيدي نبيية،  -3
جامعة بومرداس ،الجزائر  كمية العمـو االقتصادية والتجارية، ،شيادة ماجستير في العمـو االقتصادية، فرع تسيير المنظمات

 33ص ،2012-2011سنة
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مية دراج البعد البيئي في إطار التنإأي  البيئةوحماية  لالستمرارقابمة  اقتصادية اجتماعية
 1."المستقبمية واألجياؿتمبية حاجات االجياؿ الحاضرة تضمف 
مما سبؽ نخمص الى أف اغمب التعاريؼ تتفؽ عمى أف التنمية المستدامة ىي تنمية  

تستجيب لحاجات األجياؿ الراىنة مع المحافظة عمى حؽ األجياؿ الالحقة  في الموارد 
أف التنمية و  ،آلراءاال والذي تتجو إلية معظـ البيئية لتمبية حاجاتيا وىو التعريؼ األكثر قبو 

بحيث ترتكز عمى ثالثة عناصر رئيسية ىي  البيئةالمستدامة تعتبر مدخال مف مداخؿ حماية 
 وحماية البيئة. العدالة أالجتماعية، ،التقدـ

 :ومنيا  ركائزالتنمية المستدامة عمى عدة  وترتكزثانيا : 

 حتى في  ،البيئي التدىور الستدراؾالتدابير  كؿالدوؿ  اتخاذ وتعني بو لحيطةا مبدأ
المزمع القياـ بيا، الضرر الذي حالة اليقيف العممي القاطع حوؿ االثار الناجمة عف االنشطة 

ضرر يستعصي عمى المعرفة العممية المتاحة اف الحيطة الى منع وقوعو وىو  مبدأسعى ي
اي اف يكوف ىناؾ عدـ وجود  ،وقع إذا ما تحدد اثاره  ونتائجو عمى البيئة تؤكد وقوعو أو

 الحيطة منصوص عميو مبدأفومف الناحية القانونية   2يقيف عممي فيما يتعمؽ بماىية الضرر
حوؿ البيئة والتنمية كما اشارت اليو  الخامس عشر مف إعالف ريو المبدأ ضمف المبادئ

مف  3نص المادة  أيضا المشرع الجزائري وذلؾ في كما تبناه ،3معظـ االتفاقيات المنعقدة
وقد وردت في نفس المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  10-03القانوف رقـ 

 ".ريو"اخرى والتي وردت في إعالف القانوف مف نفس المادة مبادئ 

                             
 .إطار التنمية المستدامة، مرجع سابؽ المتعمؽ بحماية البيئة في 10-03مف القانوف رقـ  4المادة  - 1
 ة،ي، دراسة في إطار القانوف الدولي، دار النيضة العربالبيئية االضرار وقوع لمنع  االحتياط مبدامحمد صافي يوسؼ، - 2

 .60ص ،2007  القاىرة،
3
 -Jean Pierre Beur, Droit international de l’environnement, 4

ème
 édition, Pédone, Paris,2010, p156 . 
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  واف  ية  لتنفيذ مخططات حماية البيئةتتدخؿ الييات الرسمية والشعب:  المشاركة ومبدأ
 القرارات التي قد تضر بالبيئة اتخاذركة في االجراءات المسبقة عند يكوف لكؿ شخص المشا

  االجتماعية   بتكاليؼالمسببة في التموث  المنشآتأي تحميؿ  ألدافع المموث ومبدأ 
 البيئية مف مختمؼ الضغوط التي  األنظمةيتعمؽ بحماية  األمر الوقاية والمبدأ

عمى قاعدة الموارد المادية والبيولوجية وكذا الحفاظ  ألجؿ اإلنسانيتتعرض ليا جراء النشاط 
حماية البيئة  أفعتبات النمو المستداـ  واحتراـصوف النظـ االيكولوجية مف التدىور  ألجؿ

 لحياة البشرية جمعاء.تضمف الحفاظ عمى الوسط الحيوي السميـ والمالئـ 
 معتبر عمى كؿ نشاط تجنب إلحاؽ الضرر  :البيولوجي التنوع عمى المحافظة مبدأ

 1.بالتنوع البيولوجي
 تجنب إلحاؽ الضرر بالموارد الطبيعية كالماء  الطبيعية الموارد تدىور عدم مبدأ
 التنميةمف مسار  يتجزأال جزء  الحاالتوباطف االرض والتي تعتبر في كؿ  واألرضواليواء 
 .تؤخذ بصفة منعزلة في تحقيؽ تنمية مستدامة أالويجب 
 يكوف اقؿ خطرا عمييا، ويختار بآخرمضر بالبيئة اللعمؿ ا اؿاستبداي  :االستبدال مبدأ 

  .االخير حتى ولو كانت تكمفة مرتفعة مادامت مناسبة لمقيـ البيئية موضوع الحماية ىذا النشاط
 اي دمج الترتيبات المتعمقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة عند إعداد  :اإلدماج مبدأ

 2.طبيقياالمخططات والبرامج القطاعية وت
التنمية المستدامة التي  أبعادمف بيف  يعتبر البعد البيئي اف ومف ىنا يمكف اف نخمص

والبعد البشري  ،لمواردا استخداـالبعد االقتصادي بتحقيؽ النمو والكفاءة في  ،ترتكز عمى
يعية حماية الموارد الطب نقصد بو اما البعد البيئي ، الحالية والمقبمة األجياؿبتحسيف معيشة 

بانعكاسات التنمية عمى النظـ  والتنبؤ ألمائيةموارد الزراعية وال يضالألر واالستخداـ المستداـ 
                             

 السابؽ الذكر 10-03مف القانوف رقـ  3المادة - 1
 نفس القانوف.مف  4المادة - 2
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ويتمحور البعد البيئي حوؿ العناصر التالية :الطاقة  ،وذلؾ بفرض االحتياط والوقاية ،البيئية
االىتمامات  أىـ وتتمثؿ التكيؼوالقدرة عمى  ،اإلنتاجية ،ألبيولوجيالتنوع  ،اليكولوجيةاوالنظـ 
 ،زوفو األطبقة  ثقبتسببت في  يوالت األرضدرجة حرارة  ارتفاعفي ظاىرة  الحالية البيئية

 1.مف المشاكؿ المتعمقة بتموث اليواءواالستغالؿ المفرط لمموارد الطبيعية والعديد 
ئة، فقد أكدت عدة مؤتمرات وقمـ دولية عمى العالقة الوطيدة بيف التنمية المستدامة والبي كما 

عمى ضرورة أف يؤخذ الجانب البيئي بعيف االعتبار عند رسـ  1972أكد مؤتمر ستوكيوـل سنة 
التي أكدت عمى انو مف الضروري أف تسير التنمية  1992، وبعده قمة األرض السياسات التنموية

د الطبيعية التي فالبيئة ىي مخزوف الموار  البيئةواف ال تـت التنمية عمى حساب  ،والبيئة جنبا الى جنب
يستخدميا األفراد لزيادة رفاىيتيـ ،والتنمية ىي عممية متواصمة تيدؼ إلى زيادة الرفاىية ويعني أف 
اليدؼ األساسي لكؿ مف التنمية والبيئة ىو تحسيف أساليب الحياة مف خالؿ مقابمة الحاجات اإلنسانية 

ئية دوف وضع معوقات أمـا البشرية لتحسيف األساسية وعميو فالتنمية المستدامة تقمؿ مف الخسائر البي
الذي ـت التأكيد فيو عمى  2002وكذا مؤتمر جوىانسبورغ سنة  أوضاعيا االقتصادية واالجتماعية،

 2.مفيـو التنمية المستدامة والمصادقة عمى خطة عامة لدعـ التنمية  لمعاـل في األلفية الجديدة
والتي ،كمدخؿ استراتيجي لحماية البيئة  أىمية التنمية المستدامة األخيرنستنتج في  

الحفاظ عمى مواردىا ومستقبؿ منيا الجزائر أف تضعيا ضمف أولوياتيا إذا أرادت  الدوؿمى ع
اتيا المركزية والالمركزية ىذه االخيرة ممثمة  االىتماـ بالبيئة بمشاركة جميع مؤسس أجياليا،

يستدعي أوال  اتيا البيئية ،ىذا ماوصالحي تيا وىي المجالس الشعبية البمديةإحدى ىيئا
 .المبحث التالي مف خالؿ عمييا التعرؼ

                             
 .38، صسابؽسعيدي، نبيية، مرجع   1
مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة  دراسة حالة الجزائر، ،دامةالمدني في التنمية المست المجتمع، دور تنظيمات ىرموش منى، - 2

جامعة الحاج لخضر باتنة،  وحكومات المقارنة ، تخصص سياسات عامة، ،ماجستير في العمـو السياسة والعالقات الدولية
 .60-56ص ص، 2010-2009 ،كمية الحقوؽ قسـ العمـو السياسية
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 المجالس البمدية في الجزائر :الثالث المبحث
القياـ بوظائفيا خاصة   المطمقةالدولة التقميدية في تبنييا لنظاـ المركزية  لما عجزت

 أساليبتبني  إلىيثة في إطار الدولة الحد تلجأ وسع اليائؿ في وظائفيا وخدماتيا، الت أماـ
ممثمة في  االدارية الالمركزية ، منيا الجزائر التي تبنتىذه المركزية مف لتخفيؼ جديدة

عتبار البمدية اوتعتبر المجالس البمدية جزء منيا ب الى االف استقالليامنذ  الجماعات المحمية
   ىيئة مف ىيئات الجماعات المحمية  كأوؿ

 في الجزائر ة: الجماعات المحمياألول المطمب
 :االدارية الالمركزيةأوال تعريف 

في الجزائر والذي ىو صورة مف صور  في البحث عف المجالس البمدية قبؿ التفصيؿ
 .اوال تسميط الضوء عمى تحديد تعريؼ الالمركزية ينبغي االدارية الالمركزية

كز في يد تتوزيع السمطة ما بيف جيات متعددة بحيث ال تر  نقصد بالالمركزية
 .أو سياسية مرفقيوبؿ تشاركيا ىيئات اخرى إقميمية أو  فقط الحكومة المركزية

والالمركزية  ،اإلداريةالالمركزية السياسية والالمركزية  وىي صورثالث الالمركزية  تأخذ  
السياسية اي سمطات التشريع  ىي وضع دستوري يقوـ عمى توزيع السمطات اما االولى .المرفقية

 أويف أجيزة الحكـ المركزي الموجودة في العاصمة وبيف حكومات الواليات ب  واإلدارةوالقضاء 
 يسمى مرتبط بما األسموبنجدىا في دوؿ المركبة وىذا  ات،المقاطع أو األقاليـالجميوريات أو 

ىو ذلؾ االستقالؿ النسبي  األخيروىذا  األمريكيةالحكـ المحمي ويطبؽ مثال في الواليات المتحدة 
 1.منحيا استقالؿ السمطات التشريعية والقضائية ي إدارة نشاطيا تحت رقابة المركزلمنطقة معينة ف

                             
ممتقى في البحث  في المفاىيم والمبادئ،محاضرات في االدارة ألمحمية دراسات ىاني عرب، - 1

 www.rsscrs.info ;1429العممي،
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ىي وضع بؽ في الجزائر والتي التي تط ألنياوىي موضوع دراستنا  أإلدارية الالمركزيةأما  
قميمية  مرفقيوبيف السمطة المركزية وىيئات عامة  اإلدارية الوظيفة دستوري قائـ عمى توزيع وا 

شراؼ السمطة ،ريامستقمة إدا  1.عمييا المركزية واالستقالؿ نسبي بحيث تبقى تحت رقابة وا 
الييئات المحمية  إلىمف المركز  اإلداريةىي نقؿ الصالحيات  االدارية الالمركزيةإذف  

عمى خمؽ ىيئات إقميمية، تتمتع  تعمؿ فيي إذف بدور رقابيالمركز  احتفاظمع  األقاليـفي 
 .عف الدولة لمقياـ بإدارة جزء مف إقميـ الدولة واإلداريستقالؿ المالي بالشخصية المعنوية واال

فؽ توزيع العمؿ طبقا لطبيعة النشاطات ونوع المرا:ىي  الفنيةاو  المرفقية الالمركزيةاما 
و ىي عبارة عف اجيزة إدارية خاصة مستقمة عف الدولة أوالمشروعات التي تنصب عمييا، 

الخاصة وتباشر اختصاصاتيا بنفسيا وبمحض إرادتيا نيتيا اوليا شخصيتيا المعنوية وميز 
 .وتسير حسب إجراءات خاصة

الجزائر تطبؽ نظاـ الالمركزية االدارية ممثمة في الجماعات المحمية وىي البمدية والوالية   
 2 .عتبار اف المجالس البمدية جزء منياايستوجب منا لتطرؽ ليا ب ىذا ما استقالليامنذ 

 :الجزائر في المحمية الجماعاتتطور  ثانيا:
مف ىيئات الدولة الى جانب  أساسية تعتبر الجماعات المحمية في الجزائر ىيئة

سعت  والتي تير الجميوريةكما أكدتيا جؿ الدسا تتكوف مف البمدية والوالية ،الييئات المركزية
صالحيا مف خالؿ  الدولة منذ االستقالؿ عبر فترات مختمفة  عدة قوانيف نييا لتبالى تنظيميا وا 

 الييئتاف خالؿ مرحمتي  ىاتافتطور  لذا سوؼ نتطرؽ قبؿ ذلؾ  خاصة بالجماعات المحمية
   .االستقالؿثـ مرحمة  االستعمار

 :  الجزائر في البمدية تطور مراحل:  والأ
التي مرت بيا الجزائر خاصة  التاريخيةعبر المراحؿ  ممحوظاعرفت البمدية الجزائرية تطورا 

                             
دراسة حالة السياسة العامة البيئية في الجزائر وتحقيق التنمية المستدامة عمى المستوى المحمي، سمير بف عياش،   - 1

،كمية العمـو السياسية (،مذكرة لنيؿ شيادة ماجستير تخصص الدراسات السياسية المقارنة2009-1999والية الجزائر)
 .15ص ،2011-2010واإلعالـ جامعة الجزائر 

(، مشاركة المجالس البمدية في التنمية المحمية،)دراسة ميدانية عمى مجالس بمديات والية قسنطينةخشموف،  محمد، - 2
 قسـ عمـ االجتماع، تماعية،لتنمية كمية العمـو االنسانية والعمـو االجارسالة مقدمة لنيؿ دكتوراه عمـو تخصص عمـ اجتماع 

 .182-181ص، ص ،2011-2010جامعة متنوري، قسنطينة،
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ودخوليا في مرحمة البناء المؤسساتي لمدولة الى  ،استقالؿالتواجد المستعمر الى غاية  منذ
 يا.ني  االصالح لنيوض ببت

 فترة االستعمار الفرنسي -1-2
يسمى  االحتالؿ الفرنسي في الجزائر لسيطرة عمى المقاومة الشعبية ما استخدـ

 1868وفي سنة لفرنسي ،والتي كانت تحت سمطة الجيش ا 1844بالمكاتب العربية سنة 
 قامت االدارة الفرنسية  بتقسيـ االقميـ الى ثالثة أنواع مف البمديات وىي :

 كانت تشمؿ االقاليـ الصحراوية والمناطؽ النائية الى غاية  أألىمية البمديات
،يتولى تسيرىا رجاؿ الجيش الفرنسي بمساعدة بعض االعياف مف االىالي 1880

 .شيخ العرب الباشافة منو القائد أطمقت عمييـ تسميات مختم
 كانت تشمؿ أكبر جزء مف اقاليـ الجزائر أيف يتواجد فييا أقمية  المختمطة البمديات

 فرنسية وترتكز إدارة ىذه البمديات عمى ىيئتيف أساسيتيف: وأغمبيةجزائرية 
 ؛يعينو الحاكـ أو الوالي العاـ ويخضع لو متصرؼ 
  وبعض  الفرنسييفمع عدد المنتخبيف  تحت رئاسة المتصرؼ ألبمديةالمجنة

عمى التنظيـ  استناداالجزائرييف المذيف يعينوف مف طرؼ السمطة الفرنسية 
 .القبمي القائـ عمى أساس مجموعة بشرية تسمى الدوار

 وجدت في المدف الكبرى والمناطؽ الساحمية أيف  الكامل االختصاص ذات البمديات
 ر فيي تنظيميا الى قانوف الفرنسي الصاديتواجد الفرنسييف بشكؿ مكثؼ وتخضع ف

 والذي منح لمبمدية ىيئتاف ىما: 1884
  وروبييفاألمنتخب مف طرؼ سكاف البمدية مف  ىو جياز ألبمديالمجمس 

 1.والجزائرييف
 ينتخبو المجمس الشعبي مف بيف أعضائو وييدؼ لقمع الجماىير العمدة 

  .1954ومقاومة الثورة التحريرية سنة 

                             
ماجستير في  شيادة لنيؿ مذكرة، دور الجماعات المحمية في التنمية المحمية، دراسة حال البمدية، شويح بف عثماف- 1

 .15، ص 2011-2010تممساف، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، بمقايد، بكر  وجامعة أب ،القانوف العاـ
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سمطات االستعمارية الفرنسية الطابع العسكري لمبمديات بإنشاء األقساـ وقد دعمت ال
 .SAU 1ففي المناطؽ الريفية واألقساـ الحضرية في المد SASاالدارية المتخصصة 

 .ألجزائرييفأداة قمع وتسمط ضد  االستعماركانت البمدية في فترة  
 :البمدية بعد االستقالل -2

 :الجزائر بعد االستقالؿ الى مرحمتيفة في يمكف تقسيـ مراحؿ تنظيـ البمدي

 :1967-1962 االنتقالية المرحمة :االولى المرحمة

مفراغ الذي تركتو بيا البمدية في الجزائر نظرا  ل مف أصعب مراحؿ التي مرت اعتبرت 
ية انذاؾ ىي تقميص عدد البمديات أوؿ خطوة قامت بيا السمطة الجزائر وك ،ألفرنسيةاإلدارة 

ولمساعدة البمديات عمى القياـ بمياميا تـ  بمدية 632الى  1578تسيرىا مف حتى يسيؿ 
أوليما المندوبية الخاصة ثـ لجنة التدخؿ االقتصادي  ،1963إنشاء المجاف الخاصة سنة 

اراء حوؿ  تتكوف مف ممثميف عف السكاف وتقنييف ويتمثؿ دورىـ في تقديـ التي واالجتماعي
الذاتي الذي كاف يضـ ممثميف عف حزب  التسييرلبمدي لتنشيط مشروع الميزانية ثـ المجمس ا

 2.المشاريع المسيرة ذاتيا جبية التحرير وعف الجيش ميمتو ىي تنظيـ وتابعة
واالقتصادية  واإلداريةأساسا لممجموعة الترابية ألبمدية انيا " 1963دستوراعتبر 
ر عمى المستوى الرسمي مما بعد االستقالؿ مكانة ودو  لمشرع ليا اعطى اي3واالجتماعية "

 .دفع السمطة وقت ذاؾ الى ضرورة التفكير بوضع قانوف خاص بيا
 
 

                             
 .15ص  ، شويح بف عثماف، مرجع سابؽ - 1
 .16، ص المرجع نفسو - 2
 .44ص  بف عبد الحؽ فوزي، مرجع سابؽ،- 3
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 :1990-1967 القانوني لمبمدية التأسيس مرحمة لثانيةاالمرحمة 

ىي الجماعة اإلقميمية األساسية  في ىذه المرحمة النظاـ القانوني لمبمدية التي تأسس 
 ،رحسب أوؿ قانوف لمبمدية في الجزائ المحمي داريىي الخمية األساسية في التنظيـ اإل أو

، والبمدية ىي حسب ماتضمنتو المادة 1967جانفي  18المؤرخ في  24-67قانوف رقـ 
إقميمية السياسية واإلدارية واالقتصادية  جماعة ىيىي" البمدية االولى مف نفس القانوف

تصادية والتركية مواكبة لمتطورات االجتماعية واالق ، "واالجتماعية والثقافية األساسية
ليعدؿ ويتمـ  4/7/1981المؤرخ في  81/09جاء القانوف رقـ  الجزائريالبشرية لممجتمع 
ثـ توالت االصالحات لترقية  لمبمدية، أوسعويمنح البمدية صالحيات  القانوف ألسابؽ

والمتعمؽ  4/02/1984المؤرخ في  84/09الجماعات المحمية بحيث صدر قانوف رقـ 
 1.بمدية 1541يمي والذي رفع عدد البمديات الى بالتنظيـ االقم

ات المحمية الجديد جاء قانوف الجماع ،الجزائرفي   ت اصالح البمديةاعمميل اتوسيعو  
مف بمدية أحادية الى  ،1989 دستورالتعددية ضمف  لجزائر نحوفي ا السياسي لتحوؿ مسايرا

 ،1990افريؿ  07ؤرخ في الم 08-90قانوف رقـ دية تعددية وكاف نتيجة لذلؾ صدور بم
ىي "البمدية  منو عمى أف المادة االولىنصت المتضمف اوؿ قانوف لمبمدية في ضؿ التعددية 

الجماعة االقميمية االساسية وتتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي وتحدث 
 .2قانونبموجب 

لتعزيز  الجزائر ات السياسية واالقتصادية التي عولتمسار إصالح وتماشيا مع
يوليو  22المؤرخ في  10-11رقـ الجديد  القانوف  جاء يةمحالمالديمقراطية التشاركية 

 القاعدةىي" سب المادة الثانية منوالبمدية ح أعتبروالذي المتعمؽ بقانوف البمدية  2011
                             

 .19ص  ،شويخ بف عثماف، مرجع سابؽ- 1
. المجمة اإللكترونية لمدراسات التنظيم اإلداري المحمي، مفيومو وعناصر قيامو ومبررات تبنيوالشيخ،  سعيدي،- 2

  www.droitplus.net.15-13ص  ، صالقانونية، تخصص إدارة محمية وتنمية واألبحاث
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 تسيير في المواطن مشاركة إطار وتشكل ألمواطنة لممارسة ومكان لالمركزية االقميمية
ىياكميا تتكوف مف إدارة ينشطيا االميف العاـ تحت سمطة رئيس  اما1" عموميةال الشؤون

رئيس المجمس البمدي  يرأسياىيئة تنفيذية ي البمديوف ىيئة منتخبة تنقسـ المى المجمس الشعب
اكثر في  فيوستنا سوؼ نفصؿ محور درا وىيئة مداولة المجمس الشعبي البمدي والذي ىو

 .مبحثىذا ال مف المطمب الثاني 
 :الوالية-ثانيا

منذ  ممحوظارا المحمي في الجزائر تطو  التنظيـات ئمف ىي يةعرفت الوالية كييئة ثان
  .االستعمار الى االف

 :االستعمار مرحمة -1
قسمت فرنسا الجزائر الى ثالثة  1887الى  1830خالؿ المرحمة االولى الممتدة مف 

 اقاليـ وىي:
 الروبيوف وتخضع لنفس النظاـ السائد في فرنسا وتدار التي يقيـ فييا ا ألمدنية االقاليم

 .مف قبؿ مجمس بمدي منتخب
 العربية باألقالـيالعسكرية وىي مايعرؼ  لإلدارةيسكنيا جزائريوف وتخضع  لعسكريةا االقاليم. 
 المدنية وعدد قميؿ مف  لإلدارةربيوف يخضعوف و : يقطنيا االالمختمطة االقاليم

 .ة العسكريةيخضعوف لإلدار  الجزائرييف
: في ىذه المرحمة ضمت الجزائر الى فرنسا واعتبرتيا 1962-1887 الثانية المرحمة

ممحقة فرنسية وقسمت الجزائر الى ثالث عمالت او واليات الجزائر قسنطينة، وىراف(، وعمى 
رأس كؿ والية عامؿ العمالة)الوالي او المحافظ( خاضع لسمطة الرئاسية لمحاكـ العاـ الى 

 امؿ العمالة كاف ىناؾ ىيئتاف اساسيتاف ىما:جانب ع

                             
 .المتعمؽ بقانوف البمدية 10-11مف القانوف رقـ  2المادة  - 1
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 متنوعة  اختصاصات عامؿ العمالة ويعيف موظفيو الحاكـ العاـ ولو يرأسو لعمالةا مجمس
دارية  .قضائية وا 

 نظاـ  اعتمادليتحوؿ بعد  ،اعياف البمد يتكوف مف اعضاء يمثموفكاف  :العام المجمس
مف  2/5 لألىاليكانت نسبة التمثيؿ بحيث  واألىاليالى المعمريف  1908سنة االنتخاب

 1944.1مجموع مقاعد المجمس سنة 
 في المرحمة االستقالل:-2

داري عد خروج المستعمر الذي ترؾ فراغ افي المرحمة االولى مف ىذه الفترة اي ب
واالجتماعي  لجاف جيوية لمتدخؿ االقتصادي طريؽ تسير عفكانت االدارة المحمية  ،وقانوني

بالمجمس الجيوي يضـ جميع  استبداليا تـ ، حيث1967نوف البمدية الى غاية صدور قا
عداد وتنفيذ الميزانية وكذا الجيش والنقابة والحزب لو مياـ إ رؤساء البمدية وممثؿ عف

 23المؤرخ في  69/39وبقيت ىذه الوضعية الى صدور االمر  العاـالمحافظة عمى النظاـ 
يعتبر اساس التنظيـ التاريخي لموالية في الجزائر والذي  قانوف لمواليةل المتضمف 1969 ماي

 ثالث أجيزة: وبموجبو تـ إنشاء
 اختيارىـالمذيف تـ  ،يتكوف مف مجموع المنتخبيف ىو ىيئة منتخبة لوالئيا المجمس 

 المقترحيف مف قبؿ الحزب او المرشحيفمف قبؿ سكاف الوالية مف بيف مجموع 
 .مترشحيف احرار يزكييـ الحزب

 مصالح الدولة  مسئوليمديري يترأسو والي الوالية ويتشكؿ مف  تنفيذيال المجمس
 .ؼ أقساـ النشاط في إقميـ الواليةالمكمفيف بمختم

                             
 .42بف عبد الحؽ فوزي، مرجع سابؽ، ص - 1
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 وىو يمثؿ سمطة الدولة في الوالية ومندوب الحكومة يعيف مف طرؼ رئيس  الوالي
 1.الدولة بموجب مرسوـ رئاسي

-84قانوف رقـ  بحيث صدر ،نياترقيغية بصالح لمجماعات المحمية ا ثـ توالت عمميات
والية  48والذي قسـ الجزائر  أإلقميمي التنظيـوالمتعمؽ  04/02/1984المؤرخ في  09

قانوف الوالية  الذي تبنيو الجزائر صدر واإلدارياالصالح السياسي  لمسار واستكماال
ية تتمتع الوالية حسب المادة االولى منو انيا "جماعة عمومية إقميم اعتبرالذي  09-90رقـ

 2المالي وتشكؿ الوالية مقاطعة إدارية لمدولة" واالستقالؿبالشخصية المعنوية 
وتشكؿ  قميمية ثانية في النظاـ االداري الجزائريإ وحسب الدستور الجزائري ىي جماعة

 .مقاطعة إدارية لمدولة وىي تشرؼ عمى مجموعة مف الدوائر والبمديات
 البمديات بحيث تضـ مجموعة مف البمديات ىي ىمزة وصؿ بيف الوالية و  ألدائرة

 .رئيس الدائرة يتعيف وفؽ مرسوـ وزاري ويترأسيا
المتضمنة لقانوف الوالية الجديد رقـ تجاه الجزائر في االصالحات الالمركزية الجديدة وجاء 

"الجماعة االقميمية لمدولة  المتعمؽ بالوالية حسب المادة االولى منو اف الوالية ىي 12-07
وىي ايضا الدائرة االدارية غير الممركزة   ألمستقمةع الشخصية المعنوية والذمة المالية وتتمت

التضامنية والتشاورية بيف  ألعموميةلتنفيذ السياسات  فضاءلمدولة وتشكؿ بيذه الصفة 
 3.الجماعات االقميمية والدولة وتحدث موجب قانوف"

بؿ جماعة  فقطالمركزي االداري تعتبر ىيئة مف ىيئات التنظيـ ال وعميو فالوالية ال
 إدارية لعدـ التركيز تتوسط العالقة بيف البمدية والدولة، تتكوف مف :

                             
 .40سويح بف عثماف، مرجع سابؽ، ص - 1
 15المتعمؽ بالوالية )جريدة الرسمية عدد 07/06/1990مؤرخ في  09-90مف قانوف رقـ  1المادة ج ج د ش،  - 2

 .1990أفريؿ  11المؤرخة في 
 12)جريدة الرسمية عدد 21/02/2012المتعمؽ بالوالية المؤرخ في  07-12مف قانوف رقـ  1المادة ج ج د ش،  - 3

 .29/02/2012المؤرخة في
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 االقتراعمف طرؼ مواطني الوالية عف طريؽ  منتخبةىو ىيئة  :الوالئي المجمس 
تدوـ  ألواليةسكاف عضو حسب عدد  إلى 35ويحدد اعضاءه مف  السري والمباشر

  .عيدتو خمسة سنوات
 الصادرة مف  القراراتالوالية ويمثميا في تنفيذ  يرأسىو شخص معنوي عاـ  يالوال

كما يستعيف متمثمة في االجيزة  ألجميوريةالسمطة العميا يعيف مف طرؼ رئيس 
 التنفيذية تتكوف مف:

  االمانة العامة، الديواف، لألمفإدارة تتكوف مف مجمس الوالية، المنتدب ،
 .ارة العامة، مديرية التنظيـ العاـ والدائرةاالد المفتشية العامة، مديرية

  المصالح  مسئوليالمصالح الخارجية مجمس يجمع تحت سمطة الوالي
 .الخارجية لمدولة المكمفيف بمختمؼ قطاعات النشاط في الوالية

  فيما يخص  باالستشارةاإلدارة االستشارية منيا لجنة الموظفيف تتدخؿ
 والتعمير والبيئةليندسة المعمارية العقوبات وتوقيفات الموظفيف ولجنة ا

 .1اختصاصيايدخؿ في  االستشارة في كؿ ما

يخص  المحمية في الجزائر اىتماما تطورا ممحوظا في ماىكذا قد عرفت الجماعات  
  منذ االستقالؿ الى اليوـ   نظاميا القانوني 

 : الجزائرفي  البمدية الشعبية المجالستطور المطمب الثاني: 
 وىذا  ما المنتخبةىـ المجالس المحمية مف ا الجزائرالبمدي في  الشعبي سالمجميعتبر 

 ت عنو مختمؼ دساتيرىا  عبر  ماوكذا  ،الجماعات المحمية لدولةمختمؼ قوانيف عنو في  عبر
 1989ودستور  1976ودستور 1963منذ دستور  في الجزائر قاعدة الالمركزيةو تعتبر او 

                             
 .51بف عبد الحؽ فوزي، مرجع سابؽ، ص  - 1
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المجمس مف حيث ىذا التعرؼ عمى  اعي منتديسمما  ،2008ودستور 1996دستورو 
 .التعريؼ وسيره وتكوينو

 أوال: تعريف المجمس الشعبي في الجزائر :
المجالس البمدية في الجزائر عدة تطورات منذ االحتالؿ الى يومنا ىذا، وقد  تلقد عرف 

دارياعتبارىا الجياز التنظيمي االساسي سياسيا اىتـ المشرع بالبمدية با ا في الدولة جتماعيا وا 
تستدعي مف طار المؤسساتي لمممارسة الديموقراطية المحمية باعتبار ىيئاتيا منتخبة وىي اإل

 .معرؼ النظاـ القانوني ليا وتشكيميا  وسيرىا
 لنظام القانوني المجالس البمدية في الجزائر:ا-1

التعرؼ عمى المجمس البمدي الجزائري البأس اف نحدد ما المقصود المجمس قبؿ 
  .المجالس المحمية المنتخبة بصفة عامةبماذا نعني و 

بصفة عامة مجوعة مف االفراد يتمتعوف بصفة العضوية  المجمسيمكف تعريؼ 
تخاذ القرارات بشأنيا لتحقيؽ اىداؼ مشتركة وقد تجمعيـ  قضايا ومسائؿ مشتركة لمناقشتيا وا 

لؾ مف المجالس التي غير رسمي كمجمس القبيمة ومجمس القرية وما الى ذ يكوف رسمي او
 1.تتخذ تسميتيا حسب مستواىا ونشاطيا

جياز  المجالس المحمية المنتخبة حسب ما عرفيا ىاني عرب ىي"عبارة عف أما
مف مجموعة مف أفراد توكؿ إلييـ مسؤولية وضع السياسات المحمية وتتولى مسؤوليات  مكوف

  2.اإلشراؼ عمى تنفيذىا"
وؿ قانوف لمبمدية في الدولة أك 1967جانفي  18ي المؤرخ ف 67/24جاء القانوف رقـ 
تسيير البمدية ويتكوف مف  ىو ىيئة الذي اكد اف المجمس الشعبي البمديالجزائرية المستقمة، 

ـ لمدة خمسة سنوات ويقس ،تباشر مياميا عف طريؽ االقتراع العاـ المباشر السريأعضاء 
                             

 .39، صؽببف عبد الحؽ فوزي، مرجع سا- 1
 .57ص  ،ىاني عرب، مرجع سابؽ - 2
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ف كجياز مداولة بيف االعضاء وىو حسب نفس القانو أعضاءه حسب عدد سكاف البمدية، 
والت المجمس الشعبي البمدي ىو مجمس االمنتخبيف واتبعو بجياز اخر يشرؼ عمى تنفيذ مد

وقد أعتبرت المجالس البمدية في تمؾ الفترة كحجر  تنفيذي منبثؽ عف المجمس الشعبي البمدي
 سيدونيـ المحمية وتجيف في تسير شؤ يالزاوية في بناء الدولة والنظاـ السياسي بإشراؾ الجزائر 

 .االدارية ةلالمركزيا
لجزائر اي شيدتيا نظرا كوف ىذا القانوف لـ يعد يتماشى مع التغيرات السياسية الت 

 ث التي عرفتيا الجزائر جاءت ونظرا لتغيرات السياسية واالحدااواخر الثمانينات، 
الذي بدوره  1989لجديد منيا التعددية الحزبية التي ٌأقرىا الدستور ا السياسية لإلصالحات

لمجماعات  ةوانيف جديدستدعى لوضع قا ما عتبر المجالس البمدية قاعدة الالمركزية  وىذاا
الذي نص عمى اف  90/08المحمية تتوافؽ مع التعددية السياسية منيا قانوف البمدية رقـ 

شعبي البمدي البمدية يسيرىا ويديرىا جياز إداري يتألؼ مف ىيئتيف اساسيتيف ىما المجمس ال
 .وكييئة مداولة ورئيس المجمس الشعبي كييئة تنفيذية

تسوية االشكاالت واالختالالت عمى  قدرتو عرفيا ىذا القانوف وعدـنظرا لثغرات التي 
كاف لزاما عمى المشرع اف يصدر قانوف فالتي تعترض المجالس الشعبية البمدية في الجزائر، 

اطية الديمقر  تكريس مبدأ ومنيا ،رئيس الجميورية الىجديد لتطبيؽ االصالحات التي دعى 
فجاء القانوف  ،خبةتة في المجالس المحمية المنأتمثيؿ المر  وتوسيع حظوظ ،المحمية التشاركية

تتوفر عمى ىيئة  "اف البمدية 15دية والذي جاء فيو حسب المادة  مالمتعمؽ بالب 10-11رقـ 
دارة يذية يرأي وىيئة تنفمداولة وىو المجمس الشعبي البمد سيا رئيس المجمس الشعبي البمدي وا 

ونالحظ ىنا اف ىذا  1 ،"ينشطيا االميف العاـ تحت سمطة رئيس المجمس الشعبي البمدي
 اتى بييئة جديدة وىي االميف العاـ.القانوف 

                             
 .،السابؽ10-11مف القانوف رقـ  15المادة - 1
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 البمدية كرس مبدأ االختيار بة فيتخنالمؤسسة الم ىوإذف  فالمجمس الشعبي البمدي
يعتبر ىيئة مداوالت عمنية عمى المستوى البمدي  كما النتخابات،ااساس  عمى لممثميو لمشعب

يتكوف مف عدة أعضاء يتـ إختيارىـ مف قبؿ سكاف البمدية عف طريؽ اإلقتراع النسبي عمى 
 .هوسير  ويستدعي ضرورة معرفة كيفية تشكيؿ أعضائ القائمة ىذا ما

 تكوين المجمس الشعبي البمدي:-2
مف قانوف  65لبمدية وينتخب وفقا لممادة الدارة الرئيسية باالمنتخب الذي يمثؿ ا 

ويتشكؿ مف عدة  1االنتخابات لمدة خمسة سنوات بطريقة االقتراع النسبي عمى القائمة
بحيث يكوف عدد  اعضاء يختمؼ عددىـ مف بمدية الى اخرى تبعا لعدد سكاف كؿ بمدية،

 ويكوف : 01-12مف قانوف االنتخابات   79اعضاءه حسب نص المادة 
 13 نسمة،10000عضو في البمديات التي يقؿ عدد سكانيا عف 
 نسمة 20000و10000 عضو في البمدية التي يتراوح عدد سكانيا بيف 15و 
 19 نسمة50000و  20001في البمدية التي يتراوح عدد سكانيا بيف  عضو 
  100000و 50001عضو في البمدية التي يتراوح عدد سكانيا بيف  23و 

 نسمة
 200000و  100001بيف  عضو في البمدية التي يتراوح عدد سكانيا 33و 

 نسمة
  فما فوؽ  200001لبمديات التي يساوي عدد سكانيا في ا عضو 43و

 2.ونالحظ اف المشرع قد زاد في عدد المقاعد نظرا لزيادة عدد السكاف

                             
 بؽ.، السا01-12، مف القانوف رقـ 65المادة - 1
 نفس القانوف. مف 79المادة - 2
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مف نفس القانوف  03نصت المادة شروط العضوية في المجالس البمدية اما 
عمى انو يشترط في المترشح لمعضوية لمجمس البمدية اف يستوفي  11- 12نتخابات اال

 التالية:الشروط 
 التي يترشح فييا واف يتمتع بالجنسية يكوف مسجؿ في الدائرة االنتخابية  اف

 ؛الجزائرية
   ؛سنة 23وبموغ سف 
 )1.التمتع بالحقوؽ الوطنية )المدنية والسياسية 

 مديلجان المجمس الشعبي الب 3-1
لجاف تتكفؿ بجوانب مختمفة  ،يتشكؿ عمى مستوى المجمس الشعبي البمدي ومبيف اعضائو

دارة العامة لمبمدية مف الصالحيات الممنوحة لو وكذا لدراسة المشاكؿ والمسائؿ المتعمقة باإل
  .ما لجاف دائمة وخاصةوتكوف إ والتي يعاني منيا المواطف المحمي،

 المجان الدائمة:-أ
" يشكؿ المجمس البمدي مف بيف عمى اف 2011البمدية   مف قانوف 31لمادة لقد نصت ا

االقتصاد  تي:أي اعضائو لجاف دائمة لممسائؿ التابعة لمجاؿ اختصاصو والسيما المتعمقة بما
والمالية واالستثمار الري والفالحة والصيد البحري الشؤوف االجتماعية والثقافية والرياضية 

 تي:أمجاف الدائمة كما يوالشباب ويحدد عدد ال
  ثالث لجاف بالنسبة لمبمديات التي يبمغ عدد سكانيا أربع لجاف بالنسبة لمبمديات

 .نسمة أو عمى االقؿ 20000
 نسمة 50000الى  20001 بيف عدد سكانيا تراوحالتي ي. 

                             
 السابؽ. 01-12مف القانوف العضوي رقـ  3المادة - 1
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  الى  50001خمسة لجاف بالنسبة لمبمديات التي يتراوح عدد سكانيا بيف
 1.نسمة 100000

 نسمة 100000اف بالنسبة لمبمديات التي يفوؽ عدد سكانيا ستة لج. 
أعضاء المجمس الشعبي البمدي  بأغمبيةتحدث ىذه المجاف بموجب مداولة مصادؽ عمييا  

 .خاصة وأخرىبناءا عمى اقتراح مف رئيسو، ولقد قسـ المشرع المجاف الى لجاف دائمة 
ظرفية ووفؽ إجراءات بصفة  يتـ تشكيمياالتي  : ىي تمؾ المجافالخاصة المجان-ب 

مف بيف اعضاء المجمس لدراسة  2011مف قانوف البمدية  33محددة حسب المادة 
موضوع محدد يدخؿ في مجاؿ إختصاصو بناءا عمى إقتراح مف رئيس المجمس الشعبي 

، وتقدـ ىذه المجنة المجمس مصادؽ عمييا بأغمبية أعضائو المداولة البمدي عف طريؽ
حسب ما   رئيس المجمس الشعبي ويحدد موضوعيا وتاريخ انيائيانتائج اعماليا ل

 2.مف نفس القانوف 34تو المادة تضمن
ويجب اف تضمف تشكيمة ىذه المجاف الدائمة والخاصة تمثيال نسبيا يعكس التركيبة 

بناءا  وتتجمع ،أعضائوالسياسية لممجمس الشعبي البمدي وتنتخب المجنة رئيسا مف بيف 
تضمنتو  حسب ما الستشارةارئيسيا بعد اعالمو ويمكنيا المجوء الى  ستدعاء مفعمى ا
 3المتعمؽ بالبمدية. 10-11مف القانوف رقـ  36و 35المادة 

 :الشعبي البمدي  المجمس دورات -3

 بحيث يجتمع في دورة عادية كؿ ،يمارس المجمس البمدي إختصاصو بموجب التداوؿ 
د ويجتمع مف القانوف الجدي 16حسب نص المادة  ـأيا شيريف وال تتعدى مدة كؿ دورة خمسة

                             
 ، السابؽ.10-11مف القانوف رقـ  31المادة  - 1
 ، السابؽ.10-11القانوف رقـ  34و 33المادة  - 2
 نفس القانوف.مف  36و 35المادة - 3
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بطمب مف رئيسو أو ثمثي اعضائو  قتضت شؤوف البمدية ذلؾ اوإكمما  ،عادية غير في دورة
       1ألمتعمؽ بالبمدية 10-11مف القانوف رقـ  17بطمب مف الوالي حسب نص المادة  او

 08-90قانوف القديـ رقـ شرع اضاؼ دورتيف في السنة بحيث كانت في المويالحظ اف ال
 2 .منو دورة كؿ ثالثة اشير 14المتعمؽ بالبمدية  المادة  

 مداوالتو:-4

 االموروكؿ  ،مشاريعقتراح الاة ومناقشة  المشاكؿ و دراسبالبمدي  الشعبي يقوـ المجمس 
جتماعات التي اعف طريؽ مداوالتو اي ومختمؼ شؤوف البمدية   ،ختصاصوالتي تدخؿ في ا

الميزانية والتي نظـ وفؽ االجراءات التالية  ،و ويناقشيا منياجدوؿ اعمال فيياد يحديعقدىا و 
 كمايمي: المتعمؽ بالبمدية 10-11والتي نص عمييا القانوف  رقـ

  تحدد دورات تاريخ وجدوؿ اعماؿ دورات المجمس مف طرؼ رئيس المجمس بالتشاور
 .مع الييئة التنفيذية

 وتدوف في سجؿ مداوالت  لألعضاءاءات يرسؿ رئيس المجمس الشعبي االستدع
 .البمدية

   تسمـ االستدعاءات الى االعضاء مرفقة بمشروع جدوؿ االعماؿ بواسطة ظرؼ
االعضاء قبؿ عشرة اياـ عمى االقؿ مف تاريخ افتتاح الدورة  مقر سكفمحموؿ الى 

 .الدورة مقابؿ وصؿ إستالـ 
  الت وفي االماكف المداو   عند مدخؿ قاعة يمصؽ مشروع جدوؿ اعماؿ االجتماعات

 .المخصصة إلعالـ الجميور

                             
 مف نفس القانوف.  17و 16المادة - 1
 .38- 19ص ص ،سابؽ مرجع عشاب، لطيفة، -  2
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 ذا الممارسيف وا   ألعضائوقة المجمس اال بحضور االغمبية المطم اجتماعاتتصح  ال
  .النصاب اكتماؿلبمدي بعد االستدعاء االوؿ لعدـ لـ يجتمع المجمس الشعبي ا

 األقؿاياـ كاممة عمى  الثاني بفارؽ خمسة ءعد االستدعار المداوالت المتخذة بالقانوني تعتب
 .ضريفصحيحة ميما كاف عدد االعضاء الحا

  اما في حالة غياب عضو عف الجمسة لمانع يمكف لو اف يوكؿ كتابيا لعضو اخر
مف المجمس ليصوت نيابة عنو والذي اليحؽ لو اف يحمؿ اكثر مف وكالة والتصح 

 .لجمسة او لدورة واحدة  إال
 واطني البمدية اما المغمقة التي تدرس الحاالت تكوف الجمسة عمنية ومفتوحة لكؿ م

 .لممنتخبيف ودراسة المسائؿ المرتبطة بالحفاظ عمى النظاـ العاـ التأديبية
  لرئيس المجمس البمدي طرد اي شخص غير منتخب يخؿ بحسف سير الجمسة بعد

 1.إعذاره
 جمسات المجمس التي يتداوؿ فييا حوؿ  يمنع اي عضو بالمجمس البمدي الحضور

 .مف ذلؾ التأكدموضوع يخصو او تكوف لو مصمحة فيو ويجب عمى رئيس الجمسة 
  رئيس المجمس البمدي إشراؼيضمف االميف العاـ امانة الجمسة وتحت. 
 تحت إشراؼ  ألتأديبيةتمؾ المتعمقة بالنظاـ العاـ والحاالت  باستثناء ألمداوالتؽ معت

عالـ رئيس المجمس، وتنشر بكؿ  الجميور في االماكف المخصصة لمممصقات وا 
 2 .لدخولو حيز التنفيذ خرى خالؿ ثمانية اياـ المواليةوسيمة إعالـ ا

 يرئيس المجمس البمد ثانيا:
ا، ويمثؿ الييئة يعتبر رئيس المجمس البمدي  المسئوؿ االوؿ في البمدية وىو رئيسي

ج االنتخابات يوما التي تمي االعالف نتائ 15ينتخب مف بيف اعضائو وينصب بعد التنفيذية، 
                             

 .سابؽال 10-11مف القانوف رقـ  23الى 20المواد - 1
  .القانوف نفسمف  30الى  24المواد  - 2
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ويعمف الرئيس متصدر القائمة التي تحصمت عمى اغمبية االصوات وفي حالة تساوي 
مف القانوف البمدية  65و 64حسب المادة  ا،االصوات يعمف الرئيس المرشح  االصغر سن

وفي حالة ما إذا ـل تتحصؿ اي قائمة عمى االغمبية المطمقة يمكف لمقواـئ المتحصمة عمى  2011،1
مف قانوف االنتخابات رـق وفي حالة عـد  80مائة مف المقاعد تقدـي مرشح حسب المادة بال 35

حصوؿ اي قائمة عمى بالمائة عمى االقؿ فإنو يمكف لجميع القواـئ تقدـي مرشح ويكوف االنتخاب سري 
وفي حالة تساوي االصوات يجري  ويعمف رئيس المجمس المرشح الذي تحصؿ عمى اكثر االصوات،

 2.في يوميف المواليف واذا ما تساوت االصوات في ىذه المرة يعمف المرشح االصغر سنا دور ثاني
بعد اختياره ينصب رئيس المجمس البمدي في حفؿ رسمي بحضور منتخبي المجمس  اثناء  

 ،يـو عمى االكثر التي تمي اعالف نتائج االنتخابات 15او ممثمو خالؿ  ،جمسة عمنية يرأسيا الوالي
ايـا مف تنصيب الرئيس الجديد محضر بينو وبيف الرئيس المنتيية عيدتو  8وبعد  67 حسب المادة

 .68وترسؿ نسخة منو الى الوالي ويخطر بذلؾ المجمس البمدي حسب المادة 
 :ويساعده نواب يتحدد عددىـ حسب عدد المقاعد بحيث يكوف

  أو تسعة مقاعد،نائباف بالنسبة لمبمديات المتكونة مف سبعة 
 مقعد، 11واب بالنسبة لمبمديات المتكونة مف ثالث ن 
   مقعد، 15اربع نواب بالنسبة لمبمديات المتكونة مف 
  مقعد،ستة نواب بالنسبة لمبمديات  23خمسة نواب النسبة لمبمديات المتكونة مف

يوما  15ويقـو الرئيس بعرض قائمة النواب الذيف اختارىـ  مقعد، 33المتكونة مف 
 3.بعد تنصيبو

                             
 السابؽ. 10-11قـ مف القانوف ر  65و 64المادة - 1
 .السابؽ 01-12مف القانوف رقـ  80المادة  - 2
 .السابؽ 10-11مف القانوف رقـ  68الى  67المواد  - 3
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المجمس الشعبي البمدي بعدة صالحيات تشمؿ كؿ عمؿ ذي طابع او منفعة عامة في  ويتمتع
في إدارة وتييئة االقمـي والتنمية االقتصادية  النطاؽ البمدي ويساىـ بصفة خاصة الى جانب الدولة

 يفسوؼ نتناولو في الفصميف الالحق ام وكذا االمف وفي التنمية المستدامة بحماية البيئة وىذا ،والثقافية

 :االول الفصل خالصة
 لعناصر االساسية المكونة لموجودكونيا تجمع ا ،نستنتج اف لمبيئة أىمية كبيرة

كالماء واليواء والتربة والنباتات والحيوانات  ،التي تمكف االنساف لمحفاظ عمى بقاءه
البيئة الجانب ما استحدثو االنساف مف العناصر  الى ،وكؿ المكونات الطبيعية

، مما يستمـز عميو الحفاظ عمييا مف مخاطر التموث المنشئات والبناياتالصناعية ك
 كويناتيا، ممااو المكونات البيئة فيغير في ت عناصراالخير الذي يحدث في  ىذا

ويعرض لمخطر الموارد التي يستعيف االنساف،  يجعميا بدورىا مصدر تيديد لصحة
 .ثرا بياأوتت ثرأبيا لتمبية حاجاتو اثناء عممية التنمية التي ت

ليذا فقد ارتبط مؤخرا مفيـو البيئة بالتنمية المستدامة والتي تشير الى الموازنة  
الموارد لتمبية حاجات االجياؿ الحالية مع مراعاة حؽ  استغالؿبيف التنمية والبيئة، اي 

اي ضرورة االستغالؿ العقالني لموارد  ،االجياؿ الالحقة مف الموارد لتمبية حاجاتيا
 الخطر قد دؽ. سئة والحفاظ عمييا ألف ناقو البي

سسات تكثيؼ الجيود واشراؾ جميع مؤ مما دفع دوؿ العالـ منيا الجزائر الى  
ىذه االخيرة والممثمة في الجماعات المحمية والمتكونة مف  الدولة المركزية والالمركزية

ة تتمتع كصور الالمركزية االدارية وىي جماعات ىيئات اقميمي ،الوالية البمدية
بالشخصية المعنوية واالستقالؿ المالي وتحدث بموجب قانوف، إعطاء ىذه االخيرة 
صالحيات ودور اساسي في ميمة حماية البيئة خاصة المجالس المحمية كييئات 
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منيا المجالس البمدية والتي تتكوف مف اعضاء يتـ  ،منتخبة مف طرؼ المواطنيف
اشر حوؿ القائمة  لمدة خمسة سنوات وتسند انتخابيـ عف طريؽ االقتراع السري المب

 .ليـ عدة مياـ وصالحيات منيا حماية البيئة
 



 

 

  

 الفصل الثاني:

  بيئية لممجالس البمدية في الجزائرالصالحيات لم انحر القانوني  المااالط
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 تمييد:
إف الحديث عف الصالحيات البيئية لممجالس البمدية في الجزائر ضمف األطر  

القانونية المتعمقة بالبيئة والتي تخص البمدية يقودنا لمحديث عف الوضع البيئي في الجزائر 
لية مف اليات حماية البيئة كحتمية اممتيا آادى بيا الى تبني سياسة التخطيط البيئي ك والذي

عمييا القوانيف الدولية مف جية، ومف جية اخرى تفاقـ المشاكؿ البيئية لتخفيؼ منيا، عف 
يؽ جممة مف القوانيف ومخططات الخاصة بحماية البيئة، و لتجسيد ىذه السياسة ارتأت طر 

الجزائر ضرورة منح صالحيات اوسع لييئاتيا المركزية والالمركزية خاصة البمدية وبتحديد 
المجمس البمدي في لعب دور اساسي في مجاؿ حماية البيئة ضمف قوانيف المتعمقة بالبيئة 

ية السابقة لإلصالح الالمركزي وىذا مف خالؿ، ولعدـ جدوة القوانيف ألسابقة وكذا  قانوف البمد
ولتفاقـ االوضاع واتجاه الجزائر نحو االصالح وتحقيؽ التنمية المستدامة لمواكبة ركب الدوؿ 

لمجاؿ منحت صالحيات اكثر لممجالس المنتخبة خاصة البمدية منيا عف االمتقدمة في ىذا 
والذي يعتبر كدعـ قانوني لممجالس البمدية لتدخؿ في  2011الجديد  طريؽ القانوف البمدية

مجاؿ حماية البيئة، وكذا شجع عمى تعاوف ىذه المجالس مع الفواعؿ المحمية كالجمعيات 
 الميتمة بالبيئة والقطاع الخاص وحتى المواطنيف . 
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 لحميالية آشاكل البيئية في الجزائر وتخطيط البيئي كالم :المبحث األول
تعاني الجزائر كغيرىا مف دوؿ العالـ، مف مشاكؿ بيئية تيدد الوضع الصحي  

لمواطنييا، مما اضطرىا خاصة بعد ابراميا لعدة اتفاقيات دولية الى تسطير سمسمة مف 
 سوؼ نتعرؼ عميو ضمف ىذا المبحث. المخططات والقوانيف لتدارؾ االمر وىذا ما

 .الجزائر في لرئيسيةا البيئية المشكالتالمطمب االول :
بأنو بدأت تظير   RNEجاء في التقرير الوطني لحالة ومستقبؿ البيئة في الجزائر 

 في الجزائر عدة مظاىر لتدىور البيئي منيا:
التصحر ىو تمدد الصحراء الى المناطؽ الخضراء وتحويميا  :ألتصحر مشكمة - 1

الزراعة في الجزائر بحيث  فيو كظاىرة خطيرة اصبح ييدد مستقبؿ 1الى مناطؽ قاحمة،
ىكتار   250000، حوالي 1962فقدت الكثير مف المناطؽ السيبية ومناطؽ اليضاب  منذ 

ىكتار أي  13821179ىذا ومازالت المساحات الميددة بالتصحر  2مف االراضي الفالحية 
بالرغـ مف اف الدولة سعت مف قبؿ الى الحد مف  3بالمائة مف مجموع مساحات السيوب 69

 ، بسبب الجفاؼ ونشاط الرعي الفوضوي.1971ر سنة ضىذه الظاىرة  مشروع السد االخ
ادى تزايد عدد السكاف   الزراعية االراضي حساب عمى العمراني التوسع مشكمة-2

والنزوح الريفي بسبب االزمة االمنية، الى انتشار البناءات الفوضوية خاصة في المدف 
لمحاولة التقميص مف ىذه الظاىرة عمى حساب مساحات  الكبرى  إلى إقامة مشاريع سكنية،

قامة البنى التحتية.   4زراعية التي تحويميا الى مباني وشؽ الطرقات وا 

                             
1
 .46ص ،0202، دار الخمدونية لمنشر وتوزيع، الجزائر، البيئة حماية عن الدولية المسؤوليةصباح العشاوي، - 

2
 Abdelmajid.RAMADANE,la politique  de protection de  l’environnement en algerie;realisation et 

echecs,universite de,ourgla,revue Alwahat étude et recherches, n°13 ,2011.p2 
3
 وزارة تييئة االقميـ والبيئة، تقرير حوؿ حالة ومستقبؿ البيئة في الجزائر- 

4
 Omar ,REDJAL,phenomenio de  prolifération des dèches urbains  et stratégie de préservation de 

l’ecosysteme,exemple de  constantine.facultè des sciences de la terre de géographie et de 
l’management du territoire, université Menteri ,2005,pp99,109. 
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تعرؼ الجزائر مشكمة تموث اليواء بسبب زيادة استعماؿ السيارات  :ليواءا موثت
سميمة وغير ألقديمة، والحجـ اليائؿ لمنفايات خاصة الطبية التي يتـ حرقيا بطريقة غير 

الؼ طف سنويا، منيا فضالت متعفنة شديدة الخطورة   124صحية، ويقدر مجمميا حوالي 
عمى الصحة و الؼ طف فضالت ويعتبر القطاع الصناعي المسبب االكثر مف حجـ التموث 

 طف مف النفايات الخطيرة. 180000حيث يقدر ماتنتجو المناطؽ الصناعية ب 
 حديثة قامت بيا الوكالة الوطنية لمموارد المائية عف نوعية،تبينت دراسة  المياه تموث -4

 15بالمائة ذات نوعية مرضية و 45و ،ذات نوعية جيدة بالمائة منيا 40المياه في الجزائر
 1.بالمائة ذات نوعية رديئة

تشير تقارير طبية اف التموث اليواء  :الجزائر في البيئي التموث عن لمنجرةا رالمخاط -5
سبب امراض سرطانية وتنفسية خطيرة ادت إلى حد الوفاة حوالي الفي مريض  في الجزائر

سنة بسبب الغازات المنبعثة مف السيارات والتي تحتوي عمى  25سنة  15سنويا مابيف 
مميوف طف سنويا، ناىيؾ عف االمراض  10الى  18كميات مف الرصاص المقدرة مابيف 

بالمائة مف مجموع التصريحات  44يويد بنسبة المتسببة عف طريؽ تموث المياه اىميا التيف
حالة عاـ  1203الى  1997حالة عاـ   43834باإلمراض التي سببتيا المياه المستعممة 

2004  . 
وجود العديد مف النباتات والحيوانات ميددة  :لمخطر البيولوجي الوسط انواع تعرض -6

 2الثدية كالغزاؿ. طائر كالنعامة والحبارى وحيوانات  108باالنقراض، منيا 

                             
لدول ألنامية دراسة االثار المتوقعة عمى ا ثر السياسات البيئية عمى القدرات التنافسية لصادرات اسامية سرحاف  -1

مذكرة مقدمة لنيؿ ماجستير في االقتصاد الدولي والتنمية ألمستدامة جامعة فرحات عباس  ،تنافسية الصادرات ألجزائرية
 .75-74ص ص، 0200-0202سطيؼ كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير 

 32ص  ،0222لة ومستقبؿ البيئة في الجزائر، تقرير حوؿ حا وزارة تييئة االقميـ، -2
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 36000وغيرىا مف مظاىر تدىور الغطاء النباتي والناتجة عف حرائؽ الغابات المقدرة ب
  1ىكتار سنوياف قطع األشجار الرعي المفرط الخ.

 ىذا فبما يخص البيئة الطبيعية اما البيئة الحضرية ىي االخرى تعرؼ تدىور خطير.
 مشكمة البيئة الحضرية:

 قمامات بحيث اصبحت مشكمة بيئية مستعصية. مشكمة التخمص مف ال 
 .مشكمة ازدحاـ الطرؽ بالسيارات وازدياد وسائؿ النقؿ 
  قدـ شبكات الصرؼ الصحي وانفجارىا، وعدـ إمكانية معالجة كؿ مياه الصرؼ

 الصحي. 
  انتشار البناءات الفوضوية بدوف تراخيص والمبنية بطريقة بدائية دوف نظاـ او

ب سياسة عمرانية صحيحة بانعداـ المساحات الخضراء تخطيط وىذا بسبب غيا
 2والفضاءات الطبيعية.

مميار دوالر  5كمفت مظاىر التموث ىذه الجزائر خسائر معتبرة بحيث قدرت بحوالي3
 2007.3مميار سنة  235أي بالمائة مف الناتج الداخمي الخاـ مقابؿ  2002عاـ 

بعد البيئي في المخططات التنموية التي وىذا الوضع البيئي المتدني الناتج عف غياب ال
الستقالؿ ادى بالجزائر الى التحوؿ في إقحاـ البعد البيئي ضمف اتبنتيا الجزائر بعد 

ثـ انعقاد مؤتمر  1992المخططات البيئية، بناءا عمى النص الميثاؽ المغاربي في نوا قشط 
 مؤتمر ريو. 1992االرض 

 
 

                             
1
 .60ص  ،سعيدي نبيية ، مرجع سابؽ- 

2
 -OMAR Rejjal, Op.cit., p 109 

3
 .0202 وزارة التييئة العمرانية والبيئة، المخطط الوطني لتييئة االقميـ،- 
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 الجزائر في ية لحماية البيئةلآلتخطيط البيئي كاالمطمب الثاني:  
انتيجت الجزائر سياسة بيئية وقائية لتتجاوز التدىور البيئي، تركز فييا عمى مبادئ   

ستراتيجيات وطنية ومحمية تتولى التنمية المستدامة التي ترجمت الى قوانيف و  مخططات وا 
 تنفذىا مختمؼ إدارتيا المركزية والمحمية.

 ركزية:المخططات البيئية المأوال: 

 مف قبؿ الميتميف بالبيئة رغـ المطالب المبكرة ،عرؼ التخطيط البيئي المركزي تأخرا
التحضيرية لممشاركة في مؤتمر ستوكيولـ  باعتماد مخطط بيئي مستقؿ مف خالؿ الندوة

لزاـ السمطات 1976والميثاؽ الوطني  1972 إال  ي الحفاظ عمى البيئة لكف لـ تطبؽبتبن وا 
وغيرىا مف  1992ع البيئي في بداية التسعينات وانعقاد مؤتمر ريو سنة بعد تدىور الوض

 .1996االتفاقيات الدولية فجاء بعد فترة  المخطط الوطني العممي مف اجؿ البيئة لسنة 
 PNAE:1996اجل البيئة سنة  العممي من لمخطط الوطنيا-1

والكشؼ عنيا، وتحديد جاء ىذا المخطط  لتشخيص المشكالت البيئية االساسية في الجزائر 
االسباب المباشرة وغير المباشرة لتموث واعتماد نظاـ االولويات لمعالجتيا و قد حدد برنامج 

 وطني لمنشاطات البيئية وجاء عمى مراحؿ:
والتي تـ في إنجاز تقرير التشخيص الوضع ألبيئي ودراسة   1997دخؿ حيز التنفيذ سنة 

حة والبيئة والتموث بالتدفقات السائمة النفايات مواضيع تدىور البيئي منيا موضوع الص
وموضوع التموث الجوي واألضرار السمعية وموضوع حالة الموارد المائية وموضوع تدىور 

مرحمة  1999وفي المرحمة الثانية سنة 1التربة والغابات والسيوب التصحر والتنوع ألبيولوجي
وبعد االنتياء مف مرحمة  2000ئة سنة تحديد االستراتيجية البيئية انتيت بتقرير حوؿ البي

                             
، بمقايد بكر أبو جامعة، العاـ لقانوفا في دكتوراه رسالة، االليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، يحي الوناس -0

 .30 ص ،0225، تممساف
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التشخيص والدراسة وتحديد االولويات جاء المخطط الوطني لألعماؿ مف اجؿ البيئة والتنمية 
 إلدخاؿ السياسة البيئية الى مرحمتيا النشطة. 2001المستدامة 

  PNAE-DD  المستدامة والتنمية البيئة اجل مف لاعملأل الوطني المخطط لمخططأ-2
، التزمت فيو الحكومة 2001أوت  12اعتمد ىذا المخطط مف قبؿ مجمس الوزراء في 

( قد جاء عمى 2012-2002بإعداد إستراتيجية وطنية لمبيئة بتخصيص استثمارات لسنوات)
استفاد مف استثمار عمومي في إطار برنامج  والذي PNAE 2001مراحؿ االوؿ سنة 

مميوف دوالر لتحقيؽ االىداؼ قصيرة المدى  971االنعاش أالقتصادي قدر المبمغ يزيد عف 
وبعيدة المدى مثؿ ترقية الصحة وتحسيف نوعية الحياة بتحسيف تزويد المواطف بالمياه 

النفايات الصمبة الصالحة لشرب وتحسيف الخدمة العمومية في مجاؿ التطيير وتسير 
ولمنزلية والخاصة، ومحاربة التموث الصناعي وقد ادرج ضمف االليات أالقتصادية منيا 

 التحفيزات المالية وتأىيؿ السياسة الضريبية.
وقد تميزت ىذه الفترة بعدد كبير مف التشريعات البيئية، التي أدمجت فييا مبادئ التنمية  

عمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة بتجسيد المت 10-03المستدامة منيا قانوف رقـ 
مبادئيا، كالمحافظة عمى التنوع البيولوجي ومبدأ عدـ تدىور الموارد الطبيعية ومبدأ النشاط 

 1الوقائي ومبدأ المموث الدافع وتوسيع الرقابة الشعبية.
 : PNAE-DD 2005المخطط الوطني لألعمال من اجل البيئة والتنمية المستدامة -3 
( 2009-2005والذي يندرج ضمف برنامج االنعاش االقتصادي  يجري كؿ خمسة سنوات ) 

بالمائة لتسيير  50مميار دج، خصصت  5،36والذي استفاد مف خاللو قطاع البيئة ب 
( الذي أخذ في الحسباف المسائؿ 2014-2012النفايات ألخاصة وبرنامج الخماسي الثاني )

البيولوجي وتدني التربة وتسيير المياه، وقد ركز برنامج الوطني لتسير  التي ليا عالقة بالتنوع
النفايات دمج النفايات الصمبة وتنظيـ جمع النفايات ونقميا ثـ التخمص منيا في شروط 

                             
1
 .34-30 ،ص الوناس يحي، مرجع نفسو، ص - 
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( الذي زود البمديات بوسائؿ نقؿ جمع  2014-2010تضمف حماية البيئة، وبرنامج )
 النفايات. 

تبنتو الجزائر بعد  PNA-ACC (2003-2013:)مناخية لمخطط الوطني لتغيرات ال -4
تصديقيا عمى بروتوكوؿ كويوتو، وييدؼ الى تحديد االختالالت الجوية وترقية استعماؿ 

 الطاقة النظيفة والتقميؿ مف اثار الكربوف وغير ذلؾ.
 : PDEREE(2030-2010برنامج التنمية الطاقات المتجددة واآلثار الطاقوية )-5
خفيؼ الغاز في ميداف الطاقة، واالقتصاد في الطاقة لتكممة البرامج الوطني ييدؼ الى ت 

( المستعممة في ألسكف والصناعة والنقؿ عف طريؽ 2011-2007لتحكـ في الطاقة) 
 استعماؿ المسخنات المائية الشمسية وتنفيذ مشروع التبردة بالطاقة الشمسية. 

نظيمات قطاعية ىامة منو قانوف ترسانة قانونية وت 2010-2000وقد عرفت فترة   
المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة تدعـ وتأسس اليات لحماية  10-03رقـ 

الموارد كالماء التربة الغابات، وتحسيف االطار المعيشي لممواطف وميكانزمات مالية ومقاييس 
زالة التموث لمساعدة الشركات  ضريبية لتمويؿ السياسة البيئية كالصندوؽ الوطني لمبيئة وا 

الصناعية، لتخفيؼ مف التموث الذي تسببو وأيضا رأسماؿ لحماية الساحؿ والمناطؽ المحيطة 
 1بو ورأسماؿ لمكافحة التصحر وىذا مف الرسوـ المفروضة عمى المؤسسات.

ولتجسيد ىذه السياسة لوطنية البيئية ركز المخطط الوطني لمبيئة عمى تطوير 
 يشارؾ الجماعات المحمية في تنفيذ التوجيات التي تضمنيا.التخطيط المحمي 

 المخططات المحمية: -ثانيا   
لقد أدى الطابع غير القانوني والفضفاض لتوجيات البيئية الواردة ضمف المخططات 
االقتصادية، الى صعوبة تطبيقيا مف قبؿ الجماعات المحمية وليذا تمت ترجمة ىذه 

                             
1
 D G Trésor, l’environnement en Algérie : Données clefs, Publication des services économiques, 

février 2014 P 1,2 
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ي حوؿ البيئة والتنمية المستدامة والذي حدد بدقة دور البمديات التوجييات في الميثاؽ البمد
 في المساىمة في اىداؼ المخطط الوطني لحماية البيئة.

 : لمستدامةا والتنمية البيئة لحماية البمدي الميثاق-1
اعتمد ألوؿ مرة الميثاؽ البمدي مف اجؿ البيئة والتنمية المستدامة في إطار برنامج االنعاش  

دي، وجاء ضمف تحديد االعماؿ التي يجب اف تقـو بيا السمطات البمدية مف اجؿ الحفاظ أالقتصا
عمى البيئة، ذات نوعية وانتيج سياسة فعالة لتحقيؽ التنمية المستدامة عمى مستوى البمديات، وأشتمؿ 

ييف، ىذا الميثاؽ عمى ثالثة جزاء، الجزء االوؿ منو االعالف العـا الموجو الى  المنتخبيف المحم
كما شمؿ عرض خاص  2004-2001المحمية لعـا  21والمخطط المحمي لمعمؿ البيئي أجندا 

 بتقيـي ألبيئة تضمف االعالف العـا إعالف النوايا او االلتزـا االخالقي لممنتخبيف المحمييف تتمثؿ في:
 الوعي بالمسؤولية الجماعية لحماية البيئة؛ 
 واطف؛وبالدور الفعاؿ لمبمديات لقربيا مف الم 
 ضرورة المحافظة عمى الموارد الطبيعية مف اجؿ تحقيؽ التنمية المستدامة؛ 
  إشراؾ جميع الفاعميف مف إدارات وجمعيات ومؤسسات وأفراد في المحافظة

 عمى البيئة؛
 االلتزاـ بعدـ نقؿ المشاكؿ البيئية الحالية لألجياؿ القادمة؛ 
 يئة والتنمية المستدامة لصالح االلتزاـ بتنفيذ برامج االعالـ والتربية حوؿ الب

 1المنتخبيف وأعواف اإلدارة المحمية وعموـ المواطنيف.
المحمية التي تيدؼ الى  21اما الجزء الثاني مف الميثاؽ البمدي مخطط المحمي اجندة 

تحسيف الوضع البيئي وضماف تنمية مستديمة لمبمدية عمى النحو الذي اقره المجتمع الدولي 
حيث حث عمى إثراء اسموب التسيير المحمي بتوسيع المشاركة  1992 في مؤتمر ريو سنة

 :تضمف قدو والمشاورة مع الشركاء والفاعميف وممثمي المجتمع المدني
                             

1
 36ص  ،الوناس يحيى، مرجع سابؽ- 



المبنخ  للصالديبت البيئية للمجبلس البلدية في الجزائر  الفصل الثبني8        اإلطبر القبنوني  

 

53 
 

 ؛تسير المستديـ لمموارد الطبيعية والبيولوجية 
 والمواقعييئة المناطؽ الصناعية ومناطؽ التوسع السياحي والمناطؽ ألمحمية ت 

 ؛والتاريخية االثرية والثقافية 
  تسير النفايات ومكافحة تموث االوساط الطبيعية مف مياه وىواء وتربة والمحافظة

 ؛عمى االراضي الفالحية
  التنسيؽ بيف مختمؼ البمديات عمى مستوى الوالية التي تشترؾ في اوساط بيئية

 1.تتولى مديرية البيئة التنسيؽ بينيـ متجانسة
ج عمؿ الذي يحدد أىداؼ ووسائؿ لتنفيذ التنمية :ىي برنام المحمية 21 ةأجند تعريف

المستدامة لإلقميـ وىي خطوة مف خالليا يمكف لممنتخبيف اف تفتح شراكة مع كؿ أعضاء 
الجماعة )موطنيف وجمعيات جماعات مختمفة (، حتى ترسـ خطة عمؿ لتحقيؽ التنمية 

 2ع الدوؿ منيا الجزائرالمستدامة عمى مستوى االقميـ وىي ممزمة لمجماعات المحمية في جمي
حصاء  اما المحور المتعمؽ بالمؤشرات الخاصة بتقييـ البيئة ىو قياـ البمديات بعمميات جرد وا 

وتخصيص  2004-2001بيف  لجممة مف البيانات البيئية وتقييميا خالؿ الفترة الممتدة ما
 عائدات مالية لكؿ برنامج مقترح عمى المستوى المحمي.

بيف الجماعات المحمية وغياب نصوص تأطر ىذا العمؿ عمى غير أف غياب التنسيؽ 
المستوى المحمي جعؿ ىذه المخططات غير فعالة عمى ارض الواقع بإضافة إلى الغموض 

المحمية  21باإلضافة اف ميثاؽ أجندة  ،لبيئةاحوؿ التمويؿ وكيفية انجاز عمميات حماية 
سوـ بؿ ىي مجرد وثيقة اخالقية يفتقر لإلطار القانوني، فمـ تصدر بموجب قانوف او مر 

 ومعنوية تحسس الجماعات المحمية بضرورة االعتناء بالبيئة.

                             
1
 36وص 60صسابؽ، ي،  مرجع الوناس يح -  

2
 REDJAL OMAR, vers un développement urbain durable  phénomène de prolifération des 

déchets urbain et stratégie de preservation del’ecosysteme exemple de constantine , mémoire pour 
l’optention du diolome de magister, option urbanisme, universitè Mentouri departement d’architecture 
et d’urbanisme,2005,pp32-34 
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ونظرا لتدىور البيئة وامتداد التموث الى حدود إدارية لجماعة إقميمية اخرى جاء 
التخطيط البيئي الحالي الى التركيز عمى التخطيط الجيوي الذي ييدؼ الى توحيد الجيود 

ة طبيعيا لمواجية انتشار التموث ويقوـ عمى ايجاد مخططات وبرامج الجماعات المتجانس
السيبية او  متكاممة لمتدخؿ ضمف الوسط طبيعي معيف مف مناطؽ الغابية او الجبمية او

 بيف الواليات وىذا ما وىذا التخطيط ىو تفعيؿ مشاريع مشتركة ما1الساحمية او الصحراوية
الحالي والذي يعتبر امتداد لسياسة إقرار المخططات تبناه المخطط الوطني لتييئة االقميـ 

 .الجيوية
التي الجماعات المحمية مركزية إلى جانب ادارة بيئية  يتولى تنفيذ ىذه المخططات  

 .تمعب دور اساسي في دلؾ مف خالؿ عدة قوانيف
 المركزية : لبيئةااالدارة  -ثالثا 

متماشيا مع االعالف ستوكيولـ  1974سنة الوطني لمبيئة المجمس اوؿ جياز استحدث 
ستصالحات  1977وتـ إنياء مياميا في سنة  1972 وتـ تحويؿ مصالحو الى وزارة الري وا 

 انشأت مديرية المحافظة عمى الطبيعة وترقيتيا. 1981االراضي وحماية البيئة وبحموؿ عاـ 
ة وييدؼ المتعمؽ بحماية البيئ 1983صدر اوؿ قانوف لحماية البيئة في الجزائر سنة  

لمعيشة  وبعدىا االى حماية الموارد الطبيعية والحذر مف كؿ اشكاؿ التموث وتحسيف إطار 
ألحقت بوزارة الري والبيئة والغايات وبعد اربع سنوات الحقت مياـ البيئية بوزارة  1984

احدثت  1992الداخمية والبيئة باعتبارىا متواجدة عمى المستوى المركزي والمحمي، وفي سنة 
، لتعود مرة اخرى سنة 1993ابة الدولة لمبحث العممي مديرية لمبيئة والتي تـ إلغائيا سنة كت

ميمة البيئة الى وزارة الداخمية والجماعات المحمية والبيئة، وبعد سنة ظيرت كتابة  1994
ستحداث مفتشيات  1996وتـ في سنة  2الدولة لمبيئة إعداد ألوؿ مرة مخطط وطني لمبيئة وا 

                             
1
 44ص  ،الوناس يحي، مرجع سابؽ- 
 .000-007ص ص  ،عمي سعيداف، مرجع سابؽ -2
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ى المستوى ألمحمي، وأدخمت عدة إصالحات وتعديالت تشريعية بحيث أنشأت وزارة البيئة عم
، حيث 2001جافني  01المؤرخ في  09-01بموجب مرسوـ تنفيذي  1تييئة االقميـ والبيئة

أصبحت  2002كانت إدارة البيئة عبارة عف مديرية عامة لمبيئة، وبعد التعديؿ الحكومي في 
اثر التعديؿ الحكومي بحيث أضيفت ليا  2007لبيئة الى غاية وزارة التييئة العمرانية وا

 .2010السياحة، لتعود مف جديد لموزارة التييئة العمرانية والبيئة في 
تتمثؿ في المديريات المركزية التالية :مديرية عامة لمبيئة،  اإلدارية اليياكلوأما 

ى لتييئة االقميـ مديرية ترقية مديرية االستقباؿ والتوجيو، والبرمجة مديرية االشغاؿ الكبر 
 المدينة، مديرية الشؤوف القانونية والمنازعات مديرية التعاوف ومديرية اإلدارة والتعاوف.

كما أنشأت بعض المؤسسات المكمفة مباشرة بالبيئة منيا، مف انشا بعد صدور 
  03/10المتعمؽ بحماية البيئة، وبعضيا انشأ بعد صدور قانوف رقـ  03-83القانوف رقـ 

 المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة:
  وىو صندوؽ خاص بالبيئة يتدخؿ في صرؼ االمواؿ المرصودة لتمويؿ  لمبيئةصندوؽ الوطني

  2؛، الرسـو الناتجة عف مخالفات البيئيةمداخميونشاطات رصد التموث البيئي الذي مف بيف 
 يتكمؼ جمع المعمومات المتصمة بالبيئة  ةالمستدام والتنمية لمبيئة الوطني المرصد

 ؛3ونشرىا وتوزيعيا
 مف مياميا تقديـ المساعدات لمجماعات المحمية في تسير  تلمنفايا الوطنية الوكالة

 ؛معالجة النفايات حولوالنفايات وكذا في تكويف بنؾ المعمومات 
 

                             
 .  000مرجع سابؽ، ص  سامية سرحاف، -1
 .006 عمي سعيداف، مرجع سابؽ، ص-2
المتضمف إنشاء المرصد الوطني لمبيئة والتنمية ، 0220أفريؿ  2ؤرخ في الم 003-20مف المرسـو التنفيذي  3المادة  -3

 0220-23-02،المؤرخ في  25رعدد المستدامة، ج
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 موث مفاجئ تقوـ بتحديد المسؤوليات عند حدوث اي حادث ت لمبيئة العامة المفتشية
 1؛انظمة الوقاية مف الحوادث التي تؤثر عمى البيئة إعدادوتسير عمى 

 تتكفؿ بإعطاء تكويف متخصص في ميداف البيئة  ألبيئي لتكوين الوطنية والمحافظة
 2.او الخواص العمومييفالى كؿ المتدخميف 

 :دور الجماعات المحمية في حماية البيئة -رابعا 
في الجزائر في الوالية والبمدية، بحيث تعتبراف اداة اساسية تتمثؿ الجماعات المحمية  

لتنفيذ السياسة البيئية لما ليا مف اختصاصات في ىذا المجاؿ، فالوالية مف خالؿ مجمسيا 
الشعبي الوالئي تمارس صالحيات حماية الصحة ألعمومية، ومكافحة االوبئة والمشاركة وفي 

تنفيذه، وتشجع كؿ تدابير الوقاية مف الكوارث واآلفات تحديد مخطط التييئة ألعمرانية مراقبة 
 3الطبيعية كالفيضانات والجفاؼ وتنقية المياه وحماية االمالؾ الغابية والتربة. 

، ويمكف 4أما الوالي فمو صالحيات عديدة منيا تسميـ رخصة إلقامة المنشاة المصنفة 
رار تمس بالبيئة ويتولى لو كذلؾ توقيؼ سير المنشاة التي ينجـ عنيا اخطار او أض

ولو 5المحاضر الذي يحررىا ضباط الشرطة القضائية، ومفتشي البيئة التي تثبت المخالفات
 صالحيات حماية الموارد الطبيعية ولو أيضا صالحيات في مجاؿ التييئة والتعمير. 

اعدة غير انو التنفيذ الفعمي لمعمؿ البيئي تقوـ بيا في الواقع البمديات، باعتبارىا الق
االساسية في التنظيـ المحمي في الجزائر، وعميو فإف نجاعة ىذه البرامج والمخططات مرىونة 
بمنح البمدية صالحيات بيئية لمجمسيا البمدي سواء في القوانيف الخاصة بالبيئة، او الخاصة 

                             
1
 .005-004ص  ص ، مرجع سابؽ،عمي سعيداف - 

2
 .004عمي سعيداف، مرجع نفسو، ص  - 

3
، ج يتعمؽ بالوالية 0200ي فيفر  06المؤرخ في  25-00مف القانوف رقـ  64و63و المواد 55المادة ج ج د ش،  - 

 .0200فيفري  07، المؤرخة في 00ر،عدد 
 .لمرجع نفسوا  25-00مف القانوف رقـ  020،020المواد  -4
 .، السابؽ الذكر02-22مف القانوف رقـ  020والمادة  03المادة -5
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 بيا حتى تتكامؿ جيودىا مع مختمؼ المصالح المعنية بالبيئة وىذا ما سوؼ نتطرؽ إليو فيما
 يمي:

   ي: الصالحيات البيئية لممجالس البمدية قبل االصالح الالمركزي   لمبحث الثانا
ضمف السياسة البيئية التي انتيجتيا الجزائر، منح المنتخبيف المحمييف صالحيات   يندرج

عديدة في المجاؿ ألبيئي، خاصة المجالس ألبمدية كوف البمدية الخمية االساسية واألولى  في 
التي تمعب دور محوري في تحقيؽ اىداؼ وتنفيذ اي سياسة، بحكـ قربيا مف المواطف ألدولة و 

 المحمي وىذا ما ترجـ عبر قانوني البمدية السابقيف لإلصالح وبعض القوانيف الخاصة بالبيئة.

 ن: المطمب االول : صالحيات المجالس البمدية ضمن قوانين البمدية السابقي
المتمثؿ  لممجالس البمدية في قانوف االصالح الالمركزيقبؿ معرفة الصالحيات البيئة 

نستقرئ ما الجديد  السابقة حتى البمدية وانيفقينبغي اوال معرؼ ال ،2011في قانوف البمدية 
 الذي اتى بو.

 : 24-67 ةصالحيات المجالس البمدية ضمن قانون البمديأوال: 
شعبي البمدي صالحيات      منو لممجمس ال 149حسب المادة  24-67منح القانوف رقـ  

محدودة منيا حؽ المساىمة في تييئة وتوسيع المساحات الخضراء والغابية في إطار ترقية 
والسير عمى حماية المعالـ التذكارية واألماكف الطبيعية والتاريخية واستثمراىا اما في  1البيئة

اف البمدية في ما يخص مجاؿ السكف، يضع المجمس الشعبي البمدي مخططا ًأصميا بعمر 
منو يمكف لممجمس الشعبي  159لبالد وتضمنت المادة انطاؽ المخطط الوطني لتنظيـ 

البمدي اف يحدث اي مشروع مف شانو االسياـ في تمبية حاجات الثقافية والصحية 
 2واالجتماعية.

                             
1
 .، المرجع السابؽ 06 -45مف أمر  067و 062المواد  - 

2
 .نفس األمرمف  037المادة  
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الصالحيات البيئية لممجالس البمدية، نتيجة غياب اىتماـ  1967اىمؿ قانوف البمدية سنة  
السمطات الجزائرية بحماية البيئية في تمؾ المرحمة، إال بعد مشاركة الجزائر في مؤتمر 

، ودخوؿ الجزائر مرحمة إصالح البمدية بحيث تـ تعديؿ قانوف البمدية 1972ستوكيولـ سنة 
الذي منحت مف خاللو بعض الصالحيات لممجالس البمدية والتي تتضمف ترقية  1981سنة 

 ية مستوى حياة لألفراد.دور البمدية في تنم
 81/09الصالحيات المجمس البمدي في قانون رقم ثانيا:

المتعمؽ بالبمدية لتضمف في بعض  24-67المعدؿ والمتمـ لألمر رقـ  09-81صدر قانوف 
مكرر والتي تنص عمى اف  139مواده بعض الصالحيات البيئية لممجمس البمدي كالمادة 

كؿ عمؿ يرمي الى حماية المحيط وتحسينو وتحسيف نوع "المجمس الشعبي البمدي يشارؾ في 
تمنح لممجمس البمدي صالحيات  146والمادة  1لضرر،االحياة ومكافحة التموث وكؿ اشكاؿ 

عداد مخطط نقؿ سيارات االجرة، وتضمنت المادة 2بتعيف حدود مناطؽ النقؿ الحضري وا 
مى حماية الطابع الجمالي مف نفس القانوف ،عمى أف يسير المجمس الشعبي البمدي ع 156

لتجمعات العمرانية المنشاة في التراب البمدية ومراعاة مختمؼ الوظائؼ الحضرية لدى 
غير اف ىذه الصالحيات لـ تكف كافية  3تخصيص االراضي في نطاؽ مخطط التييئة ألبمدية

ية  المتعمؽ بالبمد 08/90ولـ يتـ االعتراؼ بيا بشكؿ رسمي إال بعد صدور القانوف رقـ 
 الذي منح صالحيات اوسع مما كانت عميو.

 :90-08من خالل قانون البمدية رقم  صالحيات البيئية لممجالس البمدية ثالثا:
اوكؿ القانوف الجديد بشكؿ رسمي بعض الصالحيات البيئية لممجمس البمدي ورئيسو بحيث 

 .توى المحميتتضح منيا اف المجمس البمدي المسئوؿ االوؿ عف حماية البيئة عمى المس
                             

1
 06المؤرخ في  06-45جويمية ليعدؿ ويتمـ االمر رقـ  6المؤرخ في  27-60مف قانوف رقـ  027المادة  ج ج د ش،- 

 .0745جانفي 
2
 مف نفس القانوف.  064المادة - 

3
 .القانوف نفس مف 034المادة - 
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 صالحيات المجمس الشعبي البمدي-1
جاء ىذا القانوف في ضؿ االنفتاح ألسياسي، وسمسمة االصالحات التي تبنتيا الجزائر 
صالح الجماعات المحمية، بمنح مجالسيا صالحيات اوسع في مختمؼ  منيا إقرار التعددية وا 

المتعمؽ   90-08انوف رقـ المجاالت منيا المجاؿ البيئي، بحيث منح المشرع مف خالؿ الق
و فإنو "يعد  86بالبمدية صالحيات لممجالس البمدية تتعمؽ بالبيئة حسب ماورد في المواد 

المجمس الشعبي البمدي المخطط التنموي القصير المدى والمتوسط المدى ويصادؽ عميو 
 1ويسير عمى تنفيذىا مع ما ينسجـ مع مخططات التييئة العمرانية".

مف نفس القانوف، وجوب احتراـ البمدية  94الى  91واد مفكما تضمنت الم
تخصيصات االراضي وقواعد استعماليا، وتسير عمى المراقبة الدائمة لمطابقة عمميات البناء 
لمشروط المحددة في القوانيف والتنظيمات المعموؿ بيا، وتشترط الموافقة القبمية لممجمس 

دية يتضمف مخاطر مف شانيا االضرار بالبيئة الشعبي عمى إنشاء اي مشروع عمى تراب البم
وعميو اثناء إقامة المشاريع المختمفة عمى تراب البمدية مراعاة حماية األراضي الزراعية 

  2والمساحات الخضراء .
ويتولى المجمس البمدي القياـ بالمياـ االساسية في مجاؿ البيئي، إذ تعتبر البمدية حسب ىذا 

ي مجاؿ حفظ الصحة والمحافظة عمى النظافة العمومية القانوف صاحبة االختصاص ف
 مف القانوف: 107حسب المادة 

 ؛توزيع المياه الصالحة لمشرب 
  ؛الحضريةصرؼ ومعالجة المياه القذرة والنفايات الجامدة 
 ؛مكافحة ناقالت االمراض المعدية 
  ؛والمؤسسات التي تستقبؿ الجميور واألماكفنظافة االغذية 

                             
1
 السابؽ .،  26-72قانوف رقـ  مف 65و 64المواد - 

2
 .قانوفال نفس مف 76و 72 و 70و 70المواد - 
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  1.حماية البيئةمكافحة التموث و 
 الحيات رئيس المجمس البمدي:ص -2 
تعددت صالحيات رئيس المجمس البمدي ضمف ىذا القانوف في مجاؿ ألبيئي والمنصوص  

 عنيا في الفصؿ الثاني مف الباب الثاني منيا:
  ؛العمومييف واألمفالمحافظة عمى النظاـ  
 ؛المحافظة عمى النظافة العامة 
 ضرورية وجميع التدابير الوقائية لضماف سالمة االشخاص حتياطات الكافة اإل اتخاذ

  ؛في االماكف العمومية التي يمكف اف يحدث فييا حادث او حريؽ واألمواؿ
 ؛القضاء عمى الحيوانات الضالة والمؤذية  
  ؛مقاييس البناء والتعمير حتراـاالعمؿ عمى 
  2والوقاية منيا.اتخاذ كؿ التدابير الضرورية االزمة لمكافحة االمراض المعدية 

قانوف البمدية ىذا قد منح صالحيات بيئية تكفؿ لممجالس البمدية التدخؿ في نالحظ اف 
لبيئة، لكف غير كافي مع تزايد التدىور البيئي الذي تشيده الجزائر وىذا ما  امجاؿ حماية 

شاركة ادى بيا الى تعزيز دورىـ مع تبني الجزائر إلستراتيجية وطنية تضع حماية البيئة بم
الفعمية لمجميع االطراؼ منيا المجالس ألبمدية ليذا دعـ المشرع الجزائري المجالس البمدية  

 بصالحيات ىامة في قوانيف الخاصة بالبيئة.

                             
1
 .السابؽ 26-72رقـ  مف القانوف025المادة  - 
العدد  ،، مجمة جيؿ حقوؽ االنسافالبيئة عمى الحفاظ في واالقميمية المحمية الجامعات دورطاوسني فاطمة،  -2

 .50ص ،0206الثاني،
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 صالحيات المجالس البمدية في قوانين الخاصة بالبيئة:المطمب الثاني: 
منح المشرع لممجالس لؾ تعتبر البمدية الجياز القاعدي االوؿ المعني بحماية البيئة، لذ

تعمقة بمختمؼ عناصر البيئة منيا القانوف الخاص مالبمدية عدة صالحيات في القوانيف ال
 بالبيئة، وفي القوانيف التي ليا صمة بالبيئة.

 :10-03أوال: صالحيات المجالس البمدية ضمن قانون البيئة في إطار التنمية المستدامة رقم 
مجاؿ حماية البيئة في القوانيف السابقة المتعمقة  الى جانب صالحيات المجمس في

ف المجمس البمدي يتمتع ببعض الصالحيات واردة ضمف بعض نصوص في بالبمدية، فإ
 المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 10-03القانوف رقـ 

ىذا يقوـ المجمس الشعبي البمدي بمياـ واسعة في مجاؿ حماية البيئة، اسندىا لو 
القانوف بغرض المساىمة في بمورة سياسة وطنية لحماية البيئة ومكافحة التموث مف خالؿ 

 نجد" التي تنص 19بعض االختصاصات الموكمة لو في بعض النصوص منيا نص المادة 
المصنفة وذلؾ حسب أىميتيا وحسب االخطار التي تنجز  لممنشآتتسميـ الرخص بالنسبة 

التي ال تتطمب إقامتيا دراسة تأثير وال موجز التأثير  آتالمنشعف استغالليا وتخضع 
 .1لتصريح لدى رئيس المجمس البمدي "

أما في ما يخص المؤسسات المصنفة يمكف تعريفيا حسب المشرع الجزائري مف خالؿ 
، الذي يضبط التنظيـ المطابؽ عمى 198-06مف المرسوـ التنفيذي رقـ  2نص المادة 

ة البيئة الفقرة االولى المنشاة المصنفة ىي "كؿ وحدة تقنية ثابتة المؤسسات المصنفة لحماي
 2المصنفة المنشآتيمارس فييا نشاط او عدة انشطة مف النشاطات المذكورة في قائمة 

 منو دراسة التأثير وموجز التأثير عمى البيئة. 5ويسبقيا حسب المادة 

                             
1
 .السابؽ ،02-22مف قانوف 07المادة - 

2
متطمبات نيؿ شيادة الماستر في الحقوؽ، تخصص  مف مكممة مذكرةحماية البيئة،  دور الضبط فيلعوامر عفاؼ،  - 

 .32، ص 0206-0202قانوف إداري، جامعة محمد خيضر، 
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بية المحتممة لممشروع عمى البيئة مف : ىي دراسة االثار االيجابية والسممفيوـ دراسة التأثير
كافة جوانبيا الطبيعية والحيوية، االقتصادية واالجتماعية وتقدير ىذه االثار بالنفقات والعوائد 

 1االقتصادية والتبعات البيئية كمعيار لالختيار بيف البدائؿ المطروحة.
لفات أحكاـ قانوف مف نفس القانوف لمقياـ بالبحث وبمعاينة مخا 111ويؤىؿ وفقا لممادة 

البيئة، وىي الميمة التي يتوالىا الى جانب ضباط الشرطة القضائية وسمطات المراقبة وعدة 
، ما يفيـ منو اف المجمس الشعبي البمدي يتمتع بصالحيات 2مصالح اخرى تابعة لمدولة

 الضبط البيئي والذي يقصد بو منع المساس بالبيئة ومكافحة اسباب االضرار بيا في حالة
ومف بيف ادوات الضبط  3وجودىا، وردع المتسببيف فييا مف اجؿ إعادة التوازف النظاـ البيئي

 مف نفس القانوف. 21ذلؾ ما تضمنتو المادة 
مف نفس القانوف، "يبدي المجمس الشعبي رأيو في ما يخص تسميـ  21تضمنت المادة  

الشروع في إجراء تحقيؽ المصنفة الى جانب رأي الوزارات المعنية قبؿ  لممنشآتالرخصة 
عمومي ودراسة تتعمؽ باألخطار واالنعكاسات المحتممة لممشروع عمى الصحة العمومية والنظافة 

اي لو 4واألمف والفالحة واألنظمة البيئية والموارد الطبيعية والمواقع والمعالـ والمناطؽ السياحية"
بط االداري والتي نقصد بيا الحؽ في منح التراخيص االدارية والتي ىي مف بيف ادوات الض

االذف او القرار الصادر مف االدارة المختصة لمممارسة نشاط معيف ويصدر إذا توفرت شروط  
االزمة التي يحددىا القانوف، منيا ما ذكر في المادة السابقة ويجب اف يصدر ىذا القرار بشكؿ 

أثير، كما يستقرئ مف ىذا بحيث تمنح المنشاة المصنفة الترخيص بعد إنجاز دراسة الت 5صريح،

                             
1
، الجزائري التشريع في العمراني لحمايتيا من اخطار التوسع كأداةعمى البيئة  التأثيردراسة مدى منصوري مجاجي، - 
 .3، ص0227، ديسمبر 22جمة البحوث والدراسات العممية جامعة يحيى فارس، كمية الحقوؽ جامعة المدية العدد م

2
 .السابؽ، 02-22مف قانوف  000المادة - 

3
 .02عفاؼ، مرجع سابؽ، ص  لعوامر - 

4
 السابؽ. ،02-22مف القانوف رقـ  00المادة - 

5
 .30لعوامر عفاؼ، مرجع سابؽ، ص- 
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صالحيات الضبط االداري فيما يخص المنشات الخطرة وىي التي  البمدي القانوف اف لممجمس
 يتسبب نشاطيا في التموث كتراكـ النفايات التي تدخؿ في نطاؽ صالحيات المجمس.

 المتعمق بسير النفايات: 19-01ثانيا صالحيات المجالس البمدية من خالل قانون رقم 
كؿ ىذا القانوف االطار الذي يحدد كيفيات تسير النفايات في الجزائر ويرتكز عمى يش

 منو: 2نصت عمية المادة  خمسة مبادئ حسب ما
 ؛المصدر الوقاية والتقميص مف إنتاج وضرر النفايات مف 
 ؛تنظيـ فرز النفايات وجمعيا ونقميا ومعالجتيا 
 باستعماؿ و بكؿ طريقة تمكف مف الحصوؿ،تثميف النفايات بإعادة استعماليا او برسكمتيا ا 

 ؛تمؾ النفايات ف عمى موارد قابمة الى إعادة االستعماؿ او الحصوؿ عمى طاقة
 ؛المعالجة البيئية العقالنية لنفايات 
 1.عمى الصحة والبيئة وأثارىاالناجمة عف النفايات  باألخطاروتحسيس المواطنيف  إعالـ 

ىذا القانوف "ىي كؿ البقايا الناتجة عف عمميات  مف 3: حسب المادة بالنفاياتويقصد 
االنتاج او التحويؿ أو االستعماؿ ومنيا نفايات منزلية وىي الناتجة عف النشاطات المنزلية 
والمماثمة الناتجة عف النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية اما النفايات الخاصة ىي الناتجة عف 

مات والنفايات الخاصة الخطرة كؿ نفاية خاصة التي بفعؿ النشاطات الصناعية والزراعية والخد
النفايات  مكوناتيا وخاصية المواد السامة التي تحتوييا يحتمؿ اف تضر بصحة العمومية والبيئة،

ـ وعف أشغاؿ اليدـ  والبناء او الترميـ".   اليامدة كؿ نفايات الناتجة عف استغالؿ المحاجر والمناج

                             
1
زالتيا، النفايات بتسيير يتعمؽ 07-20المادة مف قانوف رقـ ، ج ج د ش -  ،ج 0220ديسمبر 00المؤرخ في  ومراقبتيا وا 
 .0220-00- 03، مؤرخة في55ر
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بيا حسب نفس المادة "كؿ العمميات المتعمقة بجمع النفايات  فيقصد النفايات تسيراما 
زالتيا بما في ذلؾ مراقبة ىذه ألعمميات وتسير ىذه  1وفرزىا ونقميا وتخزينيا وتثمينيا وا 

 النفايات وفؽ مخطط يتـ إعداده عمى مستوى البمدية. 
مطة رئيس : يتـ إعداده تحت سومشابييا المنزلية ألنفايات لتسيير البمدي المخطط- 1

 المجمس البمدي بحيث يشمؿ ىذا المخطط عمى:
  قميـ البمدية مع تحديد إوالنفايات اليامدة المنتجة في  ومشابيياجرد كميات النفايات

 ؛مكوناتيا وخصائصيا
  المعالجة النفايات الموجودة في إقميـ البمدية؛  منشئاتو جرد وتحديد مواقع 
 التي تمبي الحاجات  المنشآتايات السيما االحتياجات فيما يخص قدرات معالجة النف

 المشتركة لبمدتيف او مجموع البمديات مع االخذ بعيف االعتبار القدرات المتوفرة؛
 االولويات الواجب تحديدىا إلنجاز منشآت جديدة؛ 
  االختيارات المتعمقة بأنظمة جمع النفايات ونقميا وفرزىا مع مراعاة االمكانيات

 2ضرورية لوضعيا حيز التطبيؽ؛االقتصادية والمالية ال
   يجب أف يغطي كافة إقميـ البمدية واف يكوف مطابؽ لممخطط الوالئي لمتييئة

  .3ويصادؽ عميو الوالي المختص
إقامة   القيـا بكؿ عمؿ، واتخاذ كؿ إجراء مف اجؿ كما اف لرئيس المجمس البمدي المختص

 مف ىذا القانوف. 38ات اليامدة حسب المادة وتييئة وتسير مواقع التفريغ المخصصة الحترـا النفاي

                             
1
 .السابؽ 07-20مف القانوف رقـ  2المادة - 

2
 مف نفس القانوف. 22-07مادة ال- 

3
 نفس القانوف.مف  20-07المواد - 
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معالجة النفايات تخضع كؿ منشاة قبؿ الشروع في عمميا الى  منشئاتاما فيما يخص 
لرخصة مف رئيس المجمس الشعبي البمدي  معالجة النفايات اليامدة المنشآتمنح رخصة 

 مف نفس القانوف. 42المادة بالنسبة لمنفايات اليامدة حسب 
المتعمق بتسيير  06-07رئيس المجمس البمدي من خالل قانون رقم حيات : صالثالثا 

 المساحات الخضراء وحمايتيا:
مف ىذا القانوف انو يتـ منح لرئيس المجمس البمدي التصريح  11تضمنت المادة  

بتصنيؼ المساحات الخضراء بالنسبة لمحدائؽ العامة بموجب قرار مف رئيس المجمس 
ا لمحدائؽ ألجماعية والحدائؽ الخاصة، والصفوؼ الموجودة في البمدي، وبالنسبة أيض

او  األحياءالمناطؽ التي تـ تعميرىا  بموجب عقد اعتمادا عمى دراسات معمارية لمسكنات أو 
 وكذا تسير المساحات الخضراء واالعتناء بيا1التجمعات السكنية الجماعية أو نصؼ جماعية

 في مجاؿ حماية الغابات منيا:كما يتمتع المجمس البمدي بمياـ اخرى 
  يتمتع رئيس البمدي دوف الوالي في منح بعض  الرخص التي يتحكـ مف خالليا

 ومنيا: حماية تدىور الثروة الغابية
  رخص البناء التي يمكف لمييئات البمدية منع مساس بالثروة الغابية او اي بناء

 ييددىا غما الحرائؽ او بالتموث؛
 الحرائؽ. منع التخييـ لموقاية مف 

اي يمارس صالحيات الضبط االداري في كؿ ما يمس الثروة الغابية التي ال  تخرج 
عف إقميـ ألبمدية، كما يتمتع بصالحيات الضبط االداري لمحد مف التموث الجوي عف طريؽ 

والمصانع ومختمؼ البنايات التي ينتج نشاطيا غازات  المنشآتمنع او توقيؼ رخص البناء 
 تبخرة تضر بالصحة العمومية ،او ألنبات الحيواف او بالتربة.ودخاف ومواد م

                             
1
 02مؤرخ في  ؽ بتسيير المساحات الخضراء وحمايتيا وتنميتيا،مالمتع ،24-25انوف رقـ مف الق 00المادةج ج د ش، - 

 .0225-23-02ر مؤرخة في ج ،0225ماي 
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ومف مياـ الضبط االداري التي يتمتع بيا رئيس المجمس الشعبي البمدي نجد ضبط 
السكينة العامة التي تدخؿ في النظاـ العاـ ومنيا، محاربة الضجيج سواء الصادر عف 

درة عف حركة االسواؽ والمقاىي والمعدات الصناعية الثابتة والمتحركة او الصا اآلالت
 .1والممرات الواقعة في االحياء السكنية

يمكف القوؿ اف الصالحيات الواسعة التي منحتيا القوانيف المتعمقة بالبيئة لممجمس  
البمدي كصالحيات الضبط االداري البيئي عبر سمطات التراخيص المختمفة الخاصة 

الذي منح لممجالس البمدية صفة ضبط  10-03بالمنشآت ألمصنفة، وعمى رأسيا قانوف رقـ 
المصنفة  المنشآتالشرطة القضائية في حالة المخالفات البيئي عبر منح الرخص إلنشاء 

تدخؿ ضمف قوانيف بيئية، كقانوف النفايات وقواعد التييئة العمرانية الخ ، صالحيات ميمة 
ىي تناثر ىذه  الصالحيات  لو تـ تطبيقيا عمى ارض الواقع ،غير أف االشكالية التي تطرح

ضمف ترسانة قانونية كبيرة يصعب ضبطيا وفيميا ويصعب تطبيؽ ىذه الصالحيات لنقص 
االطار البشري المتخصص، كما اف تطبيؽ ىذه القوانيف، ال يتـ إال بالعودة الى نصوص 
تنظيمية الحقة فال يمكف تحديد االختصاصات التي خوليا قانوف حماية البيئة لممجمس 

شعبي ورئيسيا، الى بالعودة الى النصوص التنظيمية التي صدرت في ىذا الشأف، او ما ال
يسمى بإشكالية االحالة ليذا جاء قانوف البمدية الجديد والذي حدد صالحيات البيئية لممجالس 

 البمدية كمتدخؿ اساسي لحماية البيئة ودعـ  لممجالس البمدية  لتدخؿ في الشأف البيئي.
 
 
 
 

                             
1
 .040-042عمي سعيداف، مرجع سابؽ، ص ص- 
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 قانون البمدية الجديد   ة لممجالس البمدية فيلثالث: الصالحيات البيئيالمبحث ا
مواكبة مع سياسة االصالح التي تبنتيا الجزائر جاءت القوانيف الجديدة لمجماعات  

ألمحمية متضمنة منح صالحيات أوسع المنتخبيف المحمييف لتعزيز دورىـ في مختمؼ 
 2011حماية البيئة كالقانوف البمدية الجديد  منيا حؽ التدخؿ في مجاؿ لمنتيجةاالسياسات 

 الذي نصت بعض مواده عمى إعطاء لممجالس البمدية اختصاصات اوسع في مجاؿ البيئي.

  11-11انون رقم قالصالحيات رئيس المجمس الشعبي من خالل  المطمب األول: 
مة في رئيس تمعب البمدية دور ميـ في حماية البيئة مف خالؿ الييئة التنفيذية الممث  

 المجمس الشعبي البمدي وىيئة المداولة المتمثمة في المجمس الشعبي البمدي.
يمعب رئيس المجمس الشعبي دورا ميما في حماية البيئة بصفتو ممثال لمبمدية وبصفتو  

المتعمؽ بالبمدية اف رئيس البمدية "  10-11مف قانوف  80ممثال لمدولة، إذ جاء في المادة 
  1جمس الشعبي البمدي عمى تنفيذ مداوالت المجمس الشعبي ويطمعو عمى ذلؾ"يسير رئيس الم

تنص عمى أنو في إطار احتراـ حقوؽ  94ويتأكد عمى دوره في حماية البيئة المادة 
لمواطنيف يكمؼ رئيس المجمس الشعبي البمدي بصالحيات الضبط الداري عمى اوحريات 

 الخصوص بما يأتي:
  النظاـ العاـ وامف االشخاص والممتمكات؛السير عمى المحافظة عمى 
  التأكد مف الحفاظ عمى النظاـ العاـ في كؿ االماكف العمومية التي يجري فييا

تجمع األشخاص ومعاقبة كؿ مساس بالسكينة العمومية وكؿ االعماؿ التي 
 مف شانيا االخالؿ بيا؛ 

 الحكاـ تنظيـ ضبطية الطرقات المتواجدة عمى إقميـ البمدية مع مراعاة ا
 الخاصة بالطرقات ذات الحركة الكثيفة؛

                             
 السابؽ . 02-00مف القانوف رقـ  62المادة  -1
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  السير عمى المقاييس والتعميمات في مجاؿ العقار والسكف والتعمير وحماية
 التراث الثقافي المعماري؛

  السير عمى نظافة العمارات وضماف سيولة السير في الشوارع والساحات
 والطرؽ العمومية؛ 

  اتخاذ االحتياطات والتدابير لمكافحة االمراض المتنقمة أو المعدية والوقاية
 منيا؛

 منع تشرد الحيوانات المؤذية والضارة؛ 
 السير عمى احتراـ تعميمات نظافة المحيط وحماية البيئة؛ 
 .1 السير عمى نظافة المواد االستيالكية المعروضة لمبيع 

يس البمدية مف صالحيات الضبط االداري، يتضح مف مضموف ىذه المادة ما يممكو رئ
الذي ىو مجوعة القواعد واإلجراءات التي تفرضيا السمطة العامة عمى االفراد وتنظـ حرياتيـ 
بقصد حماية النظاـ العاـ في المجتمع، ومف اعراض النظاـ العاـ اطمئناف االنساف عمى 

 لمنع وقوع الكوارث مثؿ الحرائؽ حياتو ونفسو ومالو مف االعتداء، واتخاذ االجراءات الالزمة
واالنتياكات وأغراض الصحة العامة، اي حماية صحة االفراد مف كؿ ما مف شأنو أف 
يضرىا مف أمراض وأوبئة، بتوفير المياه الصالحة لشرب ومراقبتيا ومراقبة صالحية االغذية 

رونؽ لالستيالؾ البشري ومف االىداؼ واألغراض الحديثة ىو المحافظة عمى جماؿ و 
عف طريؽ احد ادوات الضبط االداري التي يمتمكيا في مجاؿ التعمير مف خالؿ  2المدينة

 .10-11مف القانوف رقـ  95نص المادة 
 
 

                             
1
 نفسو. 02-00مف القانوف رقـ  76المادة - 

2
 .02-00بؽ، صصلعوامر عفاؼ، مرجع سا- 
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 صالحيات رئيس البمدية في مجال التعمير:-1
"يسمـ رئيس المجمس الشعبي 10-11مف القانوف رقـ  95يتضح مف خالؿ نص المادة  

والتجزئة حسب الشروط والكيفيات المحددة في التشريع المعموؿ  البمدي رخص البناء واليدـ
بو ويمـز بالسير عمى احتراـ التشريع والتنظيـ المتعمقيف بالعقار والسكف والتعمير وحماية 

  1التراث الثقافي المعماري عمى كامؿ إقميـ البمدية"
الشيادات المتعمقة ويتضح إذف دور الضبط االداري لرئيس المجمس البمدي في تسميـ مختمؼ 

 بالتييئة والتعمير وىي:
 عمى اف  176-91مف المرسوـ التنفيذي رقـ  2: يعرفيا المادة  التعمير شيادة

ىي "شيادة التعمير ىي وثيقة تسمـ بناءا عمى طمب مف كؿ شخص  رشيادة التعمي
البناء واالرتفاقات مف جميع  االشكاؿ التي تخضع ليا االرض  يمعيف تعيف حقوقو ف

ويودع طمب ىذه الشيادة بمقر المجمس الشعبي وتسمـ في اجؿ شيريف مف  المعينة"
 طرؼ رئيس المجمس الشعبي البمدي

 ىي القرار االداري الصادر عف السمطة المختصة قانونا تمنح بمقتضاه  البناء رخصة
الحؽ لمشخص طبيعيا او معنويا بإقامة بناء جديد قائـ في البدء في اعماؿ البناء 

ت المصنفة البد مف إرفاؽ آيجب اف تحتـر قواعد قانوف العمراف وبالنسبة لممنش التي
ممؼ طمب رخصة البناء بالموافقة المسبقة باإلنشاء وكذا دراسة التأثير ويودع ممؼ 
الطمب رخصة البناء لدى رئيس المجمس البمدي ويسجؿ تاريخ اإليداع عمى الوصؿ 

البمدي او الوالي او الوزير المكمؼ  وتسمـ رخصة البناء مف طرؼ رئيس المجمس
 بالبيئة حسب نوع المنشأة خالؿ المدة المحددة قانونا لمفصؿ في الطمب.

 ىي مف بيف أدوات الرقابة عمى العقار المبني والمحمي بصفة خاصة،  ليدما رخصة
إذ ال يمكف القياـ بأي عممية ىدـ جزئي او كمي، دوف الحصوؿ المسبؽ عمى 

                             
1
 .السابؽ  02-00، مف القانوف رقـ 73المادة  - 
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لؾ عندما تكوف البناية في قائمة االمالؾ التاريخية او المعمارية او الرخصة اليدـ، وذ
 السياحية او الثقافية او الطبيعية او لما تكوف البناية ايمة لميدـ سند لبناية مجاورة.

 المتعمؽ بتييئة والتعمير 29-90مف القانوف رقـ  57نصت المادة  التجزئة رخصة 
قطع  او عدة ،او عدة قطع مف ممكية عقارية  واحدةعمى اف تشترط لكؿ عممية تقسيـ ألثنيف 

مف ممكية عقارية واحدة او عدة ممكيات ميما كاف موقعيا، او ىي قرار إداري صادر مف 
جية مختصة قانونا تمنح بمقتضاه لصاحب الممكية العقارية الواحدة او اكثر او موكمو او 

مف  15و 14ايو وحسب المادة تقسيميا الى قطعتيف او عدة قطع الستعماليا في تشيد بن
يتـ إصدارىا مف طرؼ رئيس المجمس الشعبي البمدي باعتباره ممثال  176-91المرسوـ 

  1لمبمدية و ممثال لدولة اومف الوالي او الوزير المكمؼ بالبيئة كؿ في مجاؿ اختصاصو

 :11-11انون رقم قالمن خالل  البمدي الشعبي المجمس صالحياتالمطمب الثاني: 
 حسب  س المجمس البمدي صالحياتو البيئية عف طريؽ لجنتيف تنشا مف بيف أعضاءهيمار 
المتعمؽ بالبمدية، أنو تنشأ خمسة لجاف دائمة بالمجمس  10-11مف القانوف  31المادة  

الشعبي البمدي حسب كثافة كؿ بمدية ومف بيف أىـ ىذه المجاف والتي لـ تذكر في القانوف 
ة بالصحة والنظافة وحماية البيئة، ولجنة التييئة االقميـ والتعمير السابؽ وىي المجنة المختص

تتشكؿ بناءا عمى اقتراح رئيس المجمس البمدي عف طريؽ مداولة المجمس مصادؽ عمييا 
كييئات مداولة  تتكفؿ ىذه الجاف  2بأغمبية، وتنتخب كؿ لجنة رئيسا مف بيف أعضائيا

حدده ليا القانوف في مجاؿ  تدخؿ في نطاؽ مابدراسة ومناقشة واقتراح كؿ المسائؿ التي 
المتعمؽ بالبمدية وىي لجاف استحدثيا ىذا القانوف لـ ترد  10-11البيئة خاصة القانوف رقـ

 .مف قبؿ

                             
1
 .37-36 ص لعوامر عفاؼ، مرجع سابؽ، ص- 

2
 السابؽ. 02-00مف القانوف رقـ  24و 22و 20و 20المادة - 
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يتمتع المجمس الشعبي البمدي بعدة اختصاصات، التي تدخؿ في كؿ عمؿ او منفعة 
مصمحة بالبمدية ويكوف ىذا في النطاؽ البمدي ويعرب عف توصياتو في جؿ المواضيع ليا 

مف خالؿ مداوالتو ومف ىذه صالحيات تمؾ المتعمقة بالبيئة التي تضمنيا قانوف البمدية 
 الجديد.

 والنظافة في مجال الصحة العمومية الشعبي البمدي صالحيات المجمس -1
حددت صالحياتو في الفصؿ الرابع تحت عنواف النظافة وحفظ الصحة والطرقات البمدية  
أنو تسير البمدية بمساىمة المصالح التقنية  10-11قانوف البمدية  123ث نصت المادة حي

 لمدولة  عمى احتراـ التشريع المعموؿ ييما المتعمقيف بحفظ الصحة والنظافة العمومية السيما:
 وتتكفؿ بميمة المحافظة عمى المياه مكتب حفظ لشرب الصالحة المياه توزيع :

تحت سمطة رئيس المجمس الشعبي البمدي خاصة في  الصحة البمدي الذي يعمؿ
مجاؿ برامج الصحة ومكافحة االمراض المتنقمة عف طريؽ المياه ومراقبة شروط جمع 
المياه المستعممة ومراقبة المياه الجوفية السيما االبار والخزانات المائية المزودة 

د مف صحة المياه لممجمعات السكنية قصد إجراء التحاليؿ الدورية الضرورية لمتأك
 1الحيواني او الفالحي؛  وصالحياتيا لالستيالؾ البشري او

 صرؼ المياه المستعممة ومعالجتيا؛ 
 جمع النفايات الصمبة ونقميا ومعالجتيا عف طريؽ مخطط البمدي  لتسير النفايات؛ 
 مكافحة نواقؿ االمراض المتنقمة؛ 
 صيانة طرقات البمدية؛ 
  طرقيا.إشارات المرور التابعة لشبكة 

                             
1
 .032-030 ص عمي سعيداف، مرجع سابؽ ص- 
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نستخمص اف البمدية تمعب دورا ىاما في 10/11مف القانوف رقـ  123وحسب المادة 
مجاؿ الحفاظ عمى سالمة المواطنيف مف كؿ خطر ييدد حياتيـ وتتضمف المجاالت ما 

 : 1يمي
 التي تسببت فييا ما تفرزه المصانع مف نفايات دوف االىتماـ ال  ألمموثات محاربة

ولذلؾ اوكؿ المشرع  لمبمدية رفقة المصالح التقنية لمدولة بالتنسيؽ مع  ،بمعالجتيا وال بإفرازىا
ولمتعامميف مستثمريف كانوا أو ىيئات عمومية ميمة دراسة االخطار قبؿ القياـ بآي مشروع 

 ينجز فوؽ تراب ألبمدية وتحقيقا ليذه االىداؼ تقوـ بوضع االجراءات التالية:
 ريغ العمومي وتكوف منظمة ومحروسة ومتخصصة التفب تسيير النفايات وذلؾ بالقياـ

 ؛في نوع النفايات، حتى تسيؿ عممية المعالجة
 مف خالؿ السعي إلى إخراج المؤسسات الخطيرة المتواجدة داخؿ  محاربة ألتموث

 تجمعات السكنية خارج المحيط وجعميا تحتـر إجراءات محاربة التموث.
 2فس القانوف باختصاصات في:كما يتمتع كذلؾ المجمس الشعبي البمدي حسب ن

 صالحيات المجمس الشعبي البمدي مجال التييئة والتعمير والتجييز:-2
في ىذا المجاؿ يمارس عدة جوانب مختمفة مف شؤوف االقميـ، وىو ما تضمنتو نصوص  

 المتعمؽ بالبمدية: 10-11مف قانوف  121الى  107المواد 
قابة الدائمة لعمميات البناء وحماية وتشمؿ ىذه الصالحيات في إعداد ألمخططات الر 

التراث العمراني والمواقع الطبيعية ويمارس ىذه الصالحيات عف طريؽ لجانو الدائمة منيا 
 لجنة  حماية البيئة والنظافة ولجنة التييئة والتعمير.

 
 

                             
1
 ابؽ.، الس02-00مف القانوف رقـ  002المادة - 

2
 .انوفالق نفس مف 002المادة - 
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 :العمرانية المخططات إعداد -2-1
نموية والعمرانية عمى يتمتع المجمس الشعبي البمدي بصالحيات إعداد المخططات الت

 1مف نفس القانوف، مف ىذه المخططات نجد 107الصعيد المحمي حسب نص المادة 
 العمرانية و لمتييئة التوجييي المخطط PDAUU: 

الذي يحدد التجمعات السكنية والتجييزات العمومية الستقباؿ الجميور، والمناطؽ الالـز حمايتيا 
اضي وتقسـ بموجبو االراضي الى اربعة قطاعات وضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغؿ االر 

المتعمؽ بالتييئة والتعمير وىذه القطاعات ىي القطاعات  29-90مف قانوف رـق  19حددتيا المادة 
 ألمعمرة، القطاعات المبرمجة لتعمير قطاعات التعمير ألمستقبمية القطاعات الغير قابمة لمتعمير.

 المتعمؽ بالتييئة والتعمير عمى اف  29-90 قانوف 34نصت المادة  األراضي شغل مخطط
مف نفس  312ىذا المخطط يحضر مف قبؿ رئيس المجمس الشعبي البمدي وقد نصت المادة 

 القانوف يحدد ىذا المخطط بالتفصيؿ في إطار توجييات المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير مايمي :
 د حقوؽ البناء؛تحديد المفصؿ لممناطؽ المعنية باستعماؿ االراضي وتحدي 
  تحديد الكمية الدنيا والقصوى مف البناء المسموح بو المعبر عنو بالمتر

 المربع؛
  ضبط القواعد المتعمقة بالمظير الخارجي لمبنايات وتحديد االرتفاقات؛ 
 تحديد االحياء والشوارع والنصب والموا قع التذكارية؛ 
 تحديد  مواقع االراضي الفالحية الواجب حمايتيا؛ 
 يد المساحة العمومية والمساحات الخضراء.تحد 

                             
1
 السابؽ. 00-02مف القانوف رقـ  025المادة- 

2
، الجريدة 0/00/0772، المتعمؽ  بالتييئة والتعمير المؤرخ في 07-72مف القانوف رقـ  26و  20ج ج  د ش المادة - 

 . 30رسمية عدد 
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بحيث يشارؾ المجمس البمدي في إجراءات إعداد عمميات تييئة االقميـ والتنمية 
مف القانوف ألبمدية، والرقابة عمى المشاريع ممدى  108المستدامة وتنفيذىا طبقا لممادة 

لمساحات الخضراء بحيث احتراميا  لحماية االراضي الفالحية والتأثير عمى البيئة، وحماية ا
تخضع إقامة اي مشروع استثمار او تجييز عمى إقميـ البمدية الى الرأي المسبؽ لممجمس 

  11/10مف قانوف رقـ  110والمادة  109تضمنو نص المادة  الشعبي البمدي حسب ما
 تحدث الى جانب االدارة  ضمان سير المصالح التي تيدف الى تمبية حاجيات المواطنينال

ة مصالح عمومية تقنية قصد التكفؿ بوجو الخصوص: بالتزود بالمياه الصالحة لشرب العام
االنارة العمومية، صيانة الطرقات واشارات المرور، االسواؽ المغطاة والموازيف العمومية، 
الحضائر ومساحات التوقؼ، المحاشر والنقؿ الجماعي، المذابح البمدية إلخ حسب ما نصت 

 1يشترط الموافقة المسبقة. 10-11وف البمدية قان 149عميو المادة 
نستخمص اف المشرع في قانوف البمدية الجديد قد وسع نوعا ما مف صالحيات البيئية 
 المجالس البمدية فقد جاءت مطمقة وعامو بحيث خصصت عدة نصوص توكؿ لممجالس

ة بالبيئة لكف البمدية ميمة حماية البيئية  الطبيعية والبيئة الحضرية ،واستحدث لجنة خاص
ىذا الدور يبقى مرىوف بمدى تعاوف المجالس البمدية مع الفواعؿ المحمية مف مجتمع المدني 
المحمي كالجمعيات المحمية الميتمة بحماية البيئة ولجاف االحياء والقطاع الخاص وحتى 
المواطف المحمي وقد نص نفس القانوف عمى ضرورة عمؿ البمدي بتعاوف مع مختمؼ أعضاء 

 مجتمع المحمي.ال
 

                             
1
 .السابؽ 02-00مف القانوف رقـ  067المادة - 
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 المبحث الرابع: عالقة المجمس البمدي بالفواعل المحمية المشاركة في المجال البيئي
إف ضماف تعزيز دور مجالس البمدية في تحقيؽ التنمية المستدامة، وتنفيذ السياسات البيئية 

بالبيئة،   المسطرة مف طرؼ الحكومة ألجزائرية ليتأتى إال بتعاونيا مع الفواعؿ المحمية الميتمة
كأعضاء المجتمع المدني المحمي مف جمعيات محمية مثؿ لجاف احياء وجمعيات محمية تيتـ 

 21بالبيئة والمواطف المحمي وكذا مؤسسات العمومية والخاصة المحمية، وىذا ما تضمنتو اجندة 
مؤتمر المحمية تيدؼ الى تحسيف الوضع البيئي وضماف تنمية مستدامة لمبمدية عمى نحو ما أقره 

والذي حث عمى إثراء اسموب التسيير المحمي البيئي بتوسيع االستشارة  1992ديجانيرو سنة  ريو
والمشاركة والمشاورة مع كؿ الفاعميف والشركاء وممثمي المجتمع المدني، وعمى ىذا االساس جاءت 

مية المستدامة المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التن 10-03قوانيف البيئة في الجزائر كقانوف رقـ 
تضمنو قانوف البمدية مف إلزاـ  و ما يئية حؽ التدخؿ في المجاؿ البيئيالمانح الجمعيات الب

 المجالس البمدية مف ضرورة التعاوف مع مختمؼ شرائح المجتمع المحمي في العمؿ البمدي.

 البيئية حماية في فاعل كأىم المحمية الجمعياتالمطمب األول: 
خالؿ  ماية البيئة في الجزائر مع التحوؿ السياسي نحو االنفتاح مفتزامف ظيور جمعيات ح

الجمعوي داخؿ المجتمع وجاء بعده اوؿ قانوف خاص  ، الذي دعـ الدور1989دستور 
المتعمؽ بالجمعيات والذي ينظـ  06-12الى اف جاء القانوف الجديد رقـ  1990بالجمعيات، سنة 

يئي، ويعرؼ الجمعية عمى أنيا "تجمع اشخاص الحؽ في إنشاء الجمعيات ذات الطابع الب
طبيعييف او معنوييف عمى أساس تعاقدي لمدة محدودة او غير محدودة ويشترؾ ىؤالء االشخاص 
في تسخير معارفيـ ووسائميـ تطوعا، ولغرض غير مربح مف أجؿ  ترقية االنشطة وتثمينيا، 

تربوي والثقافي والرياضي والبيئي السيما في المجاؿ الميني واالجتماعي والعممي والديني وال
 تيتـ بالبيئة.و والجمعيات المحمية البيئية ىي التي تنشط عمى مستوى المحمي 1والخيري واإلنساني"

                             
1
الجريدة الرسمية العدد  ،بالجمعيات المتعمق 0200يناير  00المؤرخ في  24-00مف القانوف رقـ  0المادة ج ج د ش،  - 

 .0200يناير  03المؤرخة في  20
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 10-30منح المشرع لمجمعيات ذات طابع البيئي مف خالؿ استقراء قانوف رقـ  
ية االختيار المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، صالحيات منحيا حر 

النشاطات القانونية المالئمة، فميا اف تختار العمؿ التوعوي التحسيسي والتطوعي الميداني أو 
 اف تركز عمى اتصاليا بالمنتخبيف المحمييف.

وتمعب ىذه الجمعيات دور في البيئة كييئة مراقبة لمكشؼ عف االنتياكات التي تمس  
 البيئة ومنيا :

  لبيئة بمساعدة الييئات العمومية المختصة بالبيئة وىذا المساىمة في مجاؿ حماية ا
 بإبداء الرأي والمشاركة وفؽ التشريع المعموؿ بو؛ 

  الحؽ في التقاضي وذلؾ برفع دعاوي اماـ الجيات القضائية المختصة عف كؿ مساس
 بالبيئة حتى في الحاالت التي لتعني االشخاص المنتسبيف ليا بانتظاـ؛

 رؼ بيا لمطرؼ المدني بخصوص الوقائع التي تمحؽ ضررا ممارسة الحقوؽ المعت
مباشر وغير مباشر بالمصالح الجماعية التي تدافع عنيا مف مخالفة ألحكاـ تشريعية 

  1المتعمقة بحماية البيئة؛
 مف  7تضمنتو المادة  الحؽ في الحصوؿ عمى المعمومة كأساس لممشاركة حسب ما

ص طبيعي أو معنوي  يطمب مف الييئات والذي ينص " لكؿ شخ 10-03القانوف رقـ 
   2المعنية معمومات متعمقة بحالة البيئة الحؽ في الحصوؿ عمييا."

مف قانوف رقـ  74إضافة الى ذلؾ تتمتع الجمعية البيئية حسب ما تضمنتو المادة 
 المتعمؽ بالتييئة والتعمير. 90-29
   ؼ بيا لطرؼ المدني مما حؽ الدفاع عف المحيط العمراني والمطالبة بالحقوؽ المعتر

 .3يتعمؽ بالمخالفات ألحكاـ التشريع الخاص بحماية المحيط

                             
1
 السابؽ. ،02-22، مف القانوف رقـ 26و25و 24و 23المواد  - 

2
 .القانوف نفس مف 25المادة  - 

3
 السابؽ. 07-72 رقـمف القانوف  56المادة - 
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في االدالء برأييا فيما يتعمؽ بالمخططات المحمية مثؿ مخطط شغؿ كما ليا الحؽ 
تضمنت المخططات المحمية مشاركة المواطنيف، وحتى الجمعيات مف خالؿ حؽ  االراضي

حيث ينص المشرع عمى نشر القرار لمدة شير مقر  ألبمديةاالطالع عمى مختمؼ مخططات 
يوما بحيث يبادر رئيس  45المجمس الشعبي البمدي ويخضع المشروع لالستقصاء العمومي 

راء في إطار التشاور مع مختمؼ الييئات العمومية وأيضا الجمعيات البمدية بجمع اآل
 المعتمدة ليذا الغرض.

لمخطط، وفقا لما جاء في المرسوـ التنفيذي كما يحؽ ليا االعالـ واإلطالع عمى ذات ا
الذي اشار أف المصمحة المكمفة بتحضير طمب رخصة البناء تجمع اراء  178-91رقـ 

الشخصيات العمومية او المصالح أو عند االقتضاء الجمعيات المعنية بالمشروع التي تتـ 
ذا لـ تصدر اي رد في اجؿ شير واحد  ستالـ طمب الرأي تعد مف تاريخ ا ابتداءاستشارتيا، وا 

 1كأنيا أصدرت رأيا بالموافقة.
مف خالؿ الباب الثالث الذي ينص عمى  10-11وقد اكد قانوف البمدية الجديد رقـ  

مف القانوف رقـ  14الى  11مشاركة المواطنيف في تسيير شؤوف البمدية حيث تضمنت المواد 
تخذ كؿ التدابير إلعالـ المتعمؽ بالبمدية عمى اف المجمس الشعبي البمدي ي 11-10

المواطنيف بشؤونيـ واستشارتيـ حوؿ خيارات أولويات التييئة والتنمية االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية ويمكنو في ىذا المجاؿ استعماؿ الوسائط والوسائؿ االعالمية المتاحة 

، ويسير ،كما يمكف لممجمس الشعبي البمدي تقديـ عرض عف نشاطو السنوي اماـ المواطنيف
عمى وضع إطار مالئـ لممبادرات المحمية التي تيدؼ الى تحفيز المواطنيف وحثيـ عمى 
المشاركة في تسوية مشاكميـ وتحسيف ظروؼ معيشتيـ، كما يمكف لرئيس المجمس الشعبي 
كمما اقتضت شؤوف البمدية، أف يستعيف بصفة استشارية بكؿ شخصية محمية وكؿ ممثؿ 

                             
1
 إعداد إجراءات يحدد 0770ماي  06المؤرخ في  056-70المرسـو التنفيذي رقـ  00الى  4المواد مف  ج ج د ش،- 

 .0770جواف   0المؤرخة في  04ج ر،عدد  بيا المتعمؽ الوثائؽ ومحتوى عمييا والمصادقة االراضي شغؿ مخطط
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نونا الذيف مف شانيـ تقديـ اي مساىمة مفيدة إلشغاؿ المجمس او جمعية محمية معتمدة قا
مف نفس القانوف انو يمكف  14وتضمنت المادة  1لجانو بحكـ مؤىالتيـ او طبيعة نشاطاتيـ،

لكؿ شخص االطالع عمى اعماؿ  ومدوالت المجمس الشعبي البمدي وكذا قرارات البمدية 
 2نيا كاممة أو جزئية عمى نفقتو.ويمكف لكؿ شخص ذي مصمحة الحصوؿ عمى نسخة م

نستقرء اذف مف ىذه المواد مف اف العمؿ البمدي ىو عقد شراكة بيف البمدية والمواطف 
المجتمع المدني، والمواطنيف المحمييف الممثميف عبر لجاف االحياء والتي تعتبر  وتنظيمات

عبر  17059والي بمدية والمواطف المحمي فقد بمغ عددىا في الجزائر حىمزة وصؿ بيف ال
بمدية، ولجنة الحي ىي وسيط بيف االدارة المحمية والمواطنيف المحمييف عف طريؽ  1541

مشاركتيـ في المشاريع الخاصة بالحي بحيث تمكف المنتخب البمدي مف معرفة احتياجات 
المواطنيف، ومف ىذه المشاريع نجد مشاريع التييئة والتطوير العمراني التي تكوف بناءا عمى 
اقتراحات لجاف االحياء، كما تشارؾ رفقة المجالس البمدية في جميع أعماؿ التوعية لممصمحة 
الحي، وحؿ مشاكؿ التي ليا مالئمة مع االحتياجات االساسية لسكاف الحي كالماء وشبكة 
الصرؼ الصحي، طالء االسوار ورفع الردـ عف الطريؽ، غير اف لجاف االحياء في الجزائر 

ة ال تقوـ  بدورىا الحقيقي  في المحافظة عمى البيئة، وىذا ما تشيد عميو مف حيث الممارس
  3حالة تدىور كثير مف االحياء الجماعية في الجزائر 

مما سبؽ نخمص الى اف الجمعيات المحمية الميتمة بالبيئة في الجزائر وكذا لجاف 
لبرامج والمخططات االحياء عمى وجو الخصوص يمعبوف دور استشاري بتدخميـ اثناء إعداد ا

المحمية المتضمنة حماية البيئة، الى جانب المجالس البمدية فيما يخص الدور التوعوي  
بترقية التربية البيئية وترسيخ الثقافة البيئية عف طريؽ االعالـ البيئي وتحسيف العمؿ والنظافة 

                             
1
 .السابؽ  ،02-00مف القانوف رقـ  02و00و00المواد- 

2
 .القانوفنفس مف  06المادة  - 

3
 FARID Naceur , le  rôle  des comités de quartier dans  la gestion des d’habitat en Algerie, 

conference , departement d’architectur, université de Batna, Algerie,p7 
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مف الناحية والصحة العامة ودور المراقب لمكشؼ عف انتياكات التي تمس بالبيئة، وىذا 
القانونية، غير انو مف حيث الممارسة نرى مشاركتيا ضعيفة ومحدودة وىذا  يرجع الى عدة 

 اعتبارات:
  محدودية عضوية الجمعيات في المؤسسات التي تصنع القرار البيئي واف كانت

 موجودة فاختيار تميزي لممثمي الجمعيات؛ 
  كف عد القضايا التي تدخمت ضعؼ تدخالتيا في النزاع البيئي الجمعوي  بحيث يم

 فييا عمى األصابع  ويعود ىذا لحداثة التشريع وعدـ تعود الجمعيات عمى ذلؾ؛ 
  المحمية تعتبر مجرد وثيقة اخالقية ومعنوية وال تفرض عمى  21ميثاؽ البمدي وأجندة

 1الجماعات المحمية تبعات قانونية مباشرة؛
 ىا المجنة، وفقداف ثقة سكاف الحي سيطرة رئيس لجنة الحي في ألقرارات التي تتخذ

بممثمييـ إذ يعتقدوف انيـ يعمموف لحساب مصمحتيـ الخاصة بتواطؤ مع المجمس 
 2الشعبي البمدي.

 المتعاممين االقتصاديين كشريك لممجالس البمدية في حماية البيئةالمطمب الثاني: 

ف طريؽ  تشترؾ المجالس في إطار نشاطاتيا البيئة مع مؤسسات عمومية وخاصة ع
-11مف القانوف رقـ  156الصفقات العمومية، او عف طريؽ التعاقد حسب ماورد في المادة 

مف نفس القانوف  149المتعمؽ البمدية بتسيير المصالح عمومية الواردة في المادة  10
المتكفمة  بحاجات المواطنيف مف التزود بالمياه الصالحة لشرب النفايات المنزلية والفضالت 

االنارة العمومية الحظائر ومساحات التوقؼ المحاشر، النقؿ الجماعي  المذابح  األخرى
البمدية، االسواؽ المغطاة واألسواؽ والموازيف العمومية عف طريؽ ما يسمى عقود تسيير 

                             
1
 .05ص مرجع سابؽ، ،يحيىالوناس  - 

2
 -FARID Nacer, Op.cit., p9 
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قانوف   النفايات وعقود إنتاج وتوزيع المياه وعقود التنمية  المتضمنة بعض القوانيف البيئة
 نفايات ،قانوف التييئة االقميـ وتنمية المستدامة ومنيا: مثؿ قانوف تسير ال

يمكف لمبمدية حسب دفتر الشروط نموذجي اف توكؿ كؿ تسير النفايات  عقود تسير النفايات:
المنزلية ومشابييا او جزء منيا وكذلؾ النفايات الضخمة والنفايات الخاصة الناتجة بكميات 

طبيعي او معنوية خاضعة لمقانوف العاـ او قميمة عف االشغاؿ المنزلية الى أشخاص 
 .1الخاص

تسير الخدمة العمومية لممياه عف  ADEتتولى الشركة الجزائرية لممياه  عقود تسير المياه:
، كما يتضمف الديواف الوطني 2طريؽ أو االمتياز او اي شكؿ أخر مف أشكاؿ الشراكة

ح ألشخاص المعنوية العمومية او تسير امتياز الخدمة العمومية لتطيير الممنو  ONAلتطيير
الخواص لحساب الدولة والجماعات المحمية وفؽ اتفاقية تفويض الخدمة العمومية والتي تبـر 

 3عمى أساس دفتر شروط عامة.
المتعمؽ بتييئة االقميـ وتنمية  20-01مف القانوف رقـ  59: حسب المادة تنمية عقود

عمى تنفيذ المخططات التوجييية وخطط التييئة  المستدامة عقد التنمية فانو يمكف اف يترتب
السيما في المناطؽ الواجب ترقيتيا إبراـ عقود التنمية تشترؾ فييا الدولة و/او الجماعات 
االقميمية والمتعامميف والشركاء االقتصادييف وعقد التنمية ىو اتفاقية تشترؾ فييا الدولة او 

او شريؾ وشركاء إقتصاديف لمقياـ بأعماؿ  مجموعات إقميمية او متعامؿ او عدة متعامميف
 4وبرامج تحدد انطالؽ المخططات التوجييية وخطط التييئة لمدة معينة .

                             
1
 لسابؽ.، ا 72-20، قانوف رقـ22والمادة 30المادة -  

2
، المؤرخة في 06المتضمف إنشاء الجزائرية لممياه ج رعدد  020-20مف المرسـو التنفيذي رقـ  7المادة ج ج د ش، - 

 .0220أفريؿ  00
3
 .0220أفريؿ  00المتضمف إنشاء الديواف الوطني لتطيير المؤرخ في 020-20مف المرسـو رقـ  00المادة ج ج د ش، - 

4
 السابؽ . 02-20قـ مف القانوف ر  37المادة - 
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نستنتج مف خالؿ ماسبؽ مدى اىمية التعاوف بيف المجالس البمدية في الجزائر  
ع والمتعامميف اإلقتصاديف في تنفيذ برامج وخطط حماية البيئة نظرا لما يتوفر عمية القطا

عادة رسكمتيا وفرزىا  الخاص كشركات النظافة مف إمكانيات ووسائؿ التخمص مف النفايات وا 
 فقمة موارد البمدية مف القياـ بيذه الميمة نظرا لتزايد النفايات وزيادة العبء البيئي.
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 خالصة الفصل
تدىور بيئي خطير وكخالصة ىذا الفصؿ، اف تراكـ المشاكؿ البيئية في الجزائر أنتج 

ناتج عف إىماؿ البيئة في مخططات التنمية، التي عرفتيا الجزائر وىذا ما اثر عمى الموارد 
الطبيعية وعمى المحيط  حسب عدة تقارير دولية ومحمية التي دعت الى ضرورة التفكير 

 10-03الجدي في رسـ إستراتيجية توازف بيف التنمية وحماية البيئة ليذا جاء قانوف رقـ 
المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، والذي جاء لتكريس مبادئ التنمية 
المستدامة مبدأ الحيطة، ومبدأ المشاركة ومبدأ المموث الدافع، مبدأ االعالـ التي نص عمييا 
مؤتمر ريو الذي صادقت عميو الجزائر، فترجمتو الى خطط وبرامج واليات قانونية تشترؾ 

الفاعميف الدولة والجماعات المحمية خاصة المنتخبيف المحميف وبتحديد المجالس  فييا جميع
البمدية نظرا كونيا النواة االولى المعنية بحماية البيئة، مما استدعى منح ىذه االخيرة 
صالحيات تضمنيا قوانيف البيئة وقوانيف البمدية منيا الحماية الصحية ونظافة المحيط 

وكذا صالحيات الضبط في حاالت المخالفات المتعمقة بالبيئة ومنح والتييئة اإلقميمية، 
التراخيص البناء واليدـ كما دعـ القانوف مقاربة مشاركة جميع الفواعؿ المحمية في إطار 
تحقيؽ الحوكمة المحمية ألبيئية لكف ىذا مف الناحية القانونية غير مانشاىده اف ىده 

، ىدا مايدفع لتساءؿ عف سبب ذلؾ وىذا ماسوؼ الصالحيات شبو غائبة مف حيث الممارسة
 نجيب عميو مف خالؿ  دراسة حاؿ المجمس الشعبي البمدي لبومرداس. 
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 تمييد:
لبمدية  ترتكز ىذه الدراسة مف الناحية التطبيقية عمى مدى قياـ المجالس البمدي 

بومرداس بالصالحيات الممنوحة ليا في مجاؿ حماية البيئة، ىذا ما يستدعي منا التعرؼ اوال 
عمى المنطقة مف جانب ألنشأة ومف جانب مقوماتيا الطبيعية واإلدارية واالقتصادية ، والتي 
جعمت منيا قطب إستراتيجي ينبغي تنميتو والحفاظ عمى موارده وحماية نضامو البيئي مف 

ؿ أشكاؿ التموث خاصة مف طرؼ اعضاء المجالس البمدية باعتبارىـ ىيئات المكمفة قانونيا ك
بحماية البيئة بتكثيؼ الجيود لتجاوز بعض المشاكؿ البيئية التي تعاني منيا البمدية ، وتعمؿ 
المجالس البمدية لبومرداس في ىذا االطار بتعاوف مع الفواعؿ المحمية الميتمة أو المعنية 

 ية البيئة مف جمعيات ولجاف احياء والقطاع الخاص فيؿ تحقؽ ذلؾ.بحما
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 التعريف بالبمدية ول:المبحث األ 
قبؿ البحث عف مدى  قياـ المجمس البمدي لبومرداس بصالحياتيا البيئية عمى أحسف  

خفاقاتو وعالقاتو مع الفواعؿ المحميف الميتمة بالبيئة ع مى مستوى  وجو، بالتقصي عف انجازاتو وا 
مف حيث  سوؼ نحاوؿ إعطاء صورة وافية عف بمدية بومرداس. تواجووالعراقيؿ التي  لبمديةا

 .نى واليياكؿ القائمة، ومف حيث البلطبيعية واالدارية مقوماتيا ا

 المطمب األول: مقوماتيا الطبيعية واالدارية
ف نمقي لمحة تاريخية عمى حتى نتعرؼ عمى مقومات البمدية الطبيعية واالدارية ينبغي اوال ا 

 1984البمدية، التي تعتبر مف البمديات الحديثة التي استحدثت في التقسـي االداري لسنة  نشأه
 أوال:  لمحة تاريخية:

كانت بومرداس إقميـ تابع لبمدية ثنية يقطنيا مزارعيف وصياديف يطمؽ عمييـ اسـ أوالد  
لذي لعبتو زاوية سيدي بومرداس التي كانت بومرداسي، والشيء الذي كاف يميزىا ىو الدور ا

 تستقطب مواطنيف مف مختمؼ مناطؽ البالد.
قررت السمطات العمومية الفرنسية أف تشيد فوؽ القرية السياحية الصخرة  1960وفي سنة  

السوداء بنية تحتية إدارية بحيث تحوؿ إلييا الييئات اإلدارية والسياسية مف العاصمة لتخفيؼ 
وبعد االستقالؿ وضعت مدينة الصخرة السوداء مف طرؼ مفوضة خاصة  الضغط عمييا،

   .وضعت تحت سمطة بمدية ثنية التي كانت مكمفة باالضطالع بميمة حفظ وصيانة تجييزاتيا
والذي أوكؿ  -CAHT-أنشأت المركز اإلفريقي لممحروقات والنسيج  1964وفي سبتمبر  

قطاع الطاقة والصناعات الخفيفة بالتعاوف مع االتحاد  لو ميمة التكويف أوؿ الميندسيف التقنيف في
-أنشأ العديد مف المعاىد في مجاالت إدارة أعماؿ الشركات  1968وفي سنة السوفيتي 
INPED-  والكيرباء-INELEC-  واليندسة الميكانيكية-INGM-  والممكية الصناعية-
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INAPI-  والصناعة الغذائية-INIAL-  والصناعة النفطية-IAP-  معيد المحروقات والكيمياء ،
-INHC-  ومعيد الصناعات الخفيفة-INIL-1. 

وىذا ما سمح لمدينة بومرداس أف تبرز كحـر جامعي حقيقي وفعاؿ، ومركز حياة  
 جنسية. 40اجتماعية يتحاذى فييا بانسجاـ آلالؼ الفعاليف الممثميف لحولي 

ى إدارة مدينة بومرداس تسمىيئة  تسير عف طريؽ كانت بومرداس في تمؾ الفترةو  
تحت رعاية مؤسسة سوناطراؾ تتولى القياـ بالصيانة واألمف ومختمؼ الخدمات الضرورية 

 لمسكاف. 

إلى غاية التقسيـ  بود واوأما الخدمات اإلدارية فكانت تابعة لسمطة بمدية ثنية ودائرة 
ىا بصفة مركز والذي قرر أف تبرز بومرداس كبمدية ويزود 1984اإلدارية الذي حدث سنة 

 ووالية )دائرة( ليا نفس االسـ.

 مقوماتيا الطبيعية: -ثانيا

تيجي ىاـ وبمناخ معتدؿ يجعؿ منيا محؿ تتميز بمدية بومرداس بإحتالليا موقع إسترا
 إستقطاب العديد مف السياح.  

 الموقع الجغرافي لمبمدية:-1

كـم  30كـم شرقا العاصمة و  45قربيا مف العاصمة لػ  تحتؿ البمدية موقعا جغرافيا ممتازا.
والطريؽ السريع  05المتصؿ بالطريؽ رـق  24مف مطار ىواري بومديف يعبرىا الطريؽ الوطني رـق 

لمسكة حديدية، مكانتيا المركزية عمى ساحؿ الوالية التي تستجمب شواطئيا توفرىا شرؽ/ غرب 
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 الفصؿ الثالث:                                 دراسة حالة المجمس البمدي لبمدية بومرداس
 

87 
 

تبة األولى أكثر مف مميوني وتجييزاتيا الحشود العديد وخالؿ مواسـ الصيؼ ىذا الموسـ المر 
 1سائح.

 :ةحدودىا اإلقميمي-2

 غربا ثنيةالبمدية  شرقا نتجت بمدية بومرداس مف إعادة ىيكمية بمدية الثنية ويحدىا:
 شماال: البحر المتوسط. تجال بيف جنوبا، رصوقو بمدية 

 2 . ²كمـ 19.2ىكتار أي  1925أما مساحتيا فقد قدرت بػ 

 مناخيا:-3
عيا الجغرافي تتمتع البمدية بوصفيا محطة لمحمامات البحرية بمناخ دافئ اعتبارا لموق

درجة  °38ومعتدؿ يسمح لسكانيا باالستمتاع بمزايا الفصوؿ األربعة درجة الحرارة القصوى 
وىذا ما يجعميا مقصد لعشرات اآلالؼ مف الزوار خاصة خالؿ  °07والدنيا  °20المتوسطة 

 موسـ االصطياؼ.
 م اإلداري:التنظي -ثالثا

تحتوي البمدية عمى ىيئة إدارية وأخرى منتخبة اليياكؿ اإلدارية محددة: تحت سمطة 
 .ومسؤولية رئيس المجمس الشعبي البمدي

 : تحتوي عمى مصالح متعددة لتسير البمدية وشؤون المواطنين منياالييئة اإلدارية-1
 ؛األمانة العامة -
 ؛مصمحة الموارد البشرية -
 ؛وف العامةمصمحة التنظيـ والشؤ  -

                             
 .6ص المرجع نفسو، دراسة وافية لبمدية  بومرداس، 1
 .7 ص المرجع نفسو، دراسة وافية لبمدية  بومرداس، -2
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 مصمحة الحالة المدنية، مصمحة الشؤوف االجتماعية -
 ؛مصمحة الشؤوف الرياضية والثقافية والسياحية -
 ؛مصمحة المالية -
 ؛مصمحة األشغاؿ الجديدة والتجييز -
 ؛مصمحة التعمير والبناء -
 ؛مصمحة المكتب المكمؼ بتسيير ممتمكات البمدية -
 ؛مصمحة تسير المحفوظات -
 ؛الحظيرة والمخزف -
 1ز حجز البمدية.مرك -

 المجمس المنتخب: -2

 نتائج  مف ىيئة تنفيذية وأخرى ىيئة المداولة والذي انشأ جراءالمجمس المنتخب  يتكوف 
 عضو. 19ويتكوف  2012نوفمبر  29انتخابات التشريعية في 

 :نواب يمثموف الييئة التنفيذية 4رئيس مجمس الشعبي البمدي و  ىيئة تنفيذية تتكوف منيـ

 يقوـ بكؿ صالحيات المخولة لو في المجاؿ البيئي؛كمؼ بالنظافة والبيئةنائب م : 
 يتكفؿ بكؿ الشؤوف التييئة عمى مستوى كمؼ بالتعمير والتييئة العمرانيةنائب م :

  البمدية؛
 مف ميامو تتبع كؿ شؤوف االجتماعية لسكاف نائب مكمؼ بالشؤوف االجتماعية :

 البمدية؛
 يتولى كؿ ما يدخؿ في إختصاصات المالية لمبمدية.: نائب مكمؼ إدارة والمالية 
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 :تتولى كؿ منيا دراسة المسائؿ التي تدخؿ في إختصاصاتيا  لجاف 4و

 ؛ تتولى دراسة المشاكؿ المتعمقة بالبيئة ومحاولة إيجاد الحموؿ ليالجنة النظافة والبيئة 
 ؛ تتختص بمجاؿ التعمير ومراقبة عمميات البناء لجنة التعمير 
 ؛ تتكفؿ بكؿ االمور التي تخص الفئات االجتماعية التي شؤوف االجتماعيةلجنة ال

 تحتاج المساعدة
 .متابعة االمور المالية لمبمدية بتنسيؽ مع المصمحة المختصةلجنة إدارة المالية 

 1مسكف، فرع بوكروشة 800، فرع الكرمة فرع: فروع  3رؤساء الفروع والمالحؽ 

 القائمة: المطمب الثاني: البنى واليياكل
 اليياكل القائمة -أوال

ىذا ما يجعميا تتميز ببنية تحتية ىامة  ذات نزعة إدارية  ،تعتبر البمدية مركز الوالية
 ومنيا وعممية واجتماعية موزعة عمى مناطقيا العمرانية األساسية والثانوية.

 :منيا إدارية ىياكل-1

 المجمس الشعبي البمدي. اإلدارة المحمية: منيا مقر الوالية، مقر الدائرة ومقر 
 .قطاع العسكري  اليياكؿ القضائية: مجمس القضاء، المحكمة وىياكؿ أمنية...الخ

وىياكؿ  والدرؾ والوطني، امف الوالية، امف الحضري، الحماية المدنية ...الخ.
 اقتصادية نزؿ مالية، فرع بنؾ الجزائر...الخ.

 

                             
-10-18س المجمس البمدي مكمؼ بالشؤوف االجتماعية والرياضة ،يـو مقابمة مع السيد عكوش رضواف  نائب رئي- 1

 10:10، الساعة 2015



 الفصؿ الثالث:                                 دراسة حالة المجمس البمدي لبمدية بومرداس
 

90 
 

 :صناعية ىياكل-2

كمقر البحث والتطوير  عاىد المختصة في البتروؿتتوفر عمى عدة ىياكؿ صناعية وم
لسونطراؾ، مقر قسـ التنقيب سونطراؾ، مقر ديواف البحث في الجيولوجيا المنجمية، مقر 

ىياكؿ و  مؤسسة اليندسة المعمارية والبناء، مقر مؤسسة كانا غاز، ىيئات ومعاىد ...الخ.
 1قميدية تفتح مرة في األسبوع.تجارية ثالث مراكز تجارية عممية، تجارات جوارية، سوؽ ت

 إضافة إلى ىياكؿ التربوية ورياضية وثقافية وفندقية سياحية وىياكؿ صحية.

 :لممركز البمدي ليياكل السكنية واألحياء التابعةا -1

نسمة ويتوقع اف يصؿ الى  45846حوالي  2013بمغ عدد سكاف بومرداس سنة 
 نسمة ويتوزعوف عمى المواقع التالية: 53502

مسكف، حي  210مسكف، حي  408أوت، حي  20: حي الجماعي لسكنا -1-1
، حي 108مسكف، حي  42مسكف، حي  800، حي كانا غاز، حي 1200
 221مسكف، السكنات الجماعية كوسيدار، حي  1800مسكف، حي  351

 )تعاونيات(. 1960ديسمبر  11مسكف، حي  60مسكف، حي 
 منتجات الحمراء.: شبكات شبو جماعية مؤسسة الالسكن شبو جماعي -1-2
 EPLF ،70مسكف، حي مؤسسة ترقية السكف العائمي  300حي  السكن الفردي: -1-3

فيال كوسيدار، إقامة الساحؿ،  EPLF ،60فيال مؤسسة ترقية السكف العائمي 
لدير.  فيالت اتكو وا 
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 المنطقة العمرانية الثانوية الكرمة:-2

مة تجمعات سكنية وىي تشكؿ عرفت ىذه المنطقة العمرانية تطورا متسارعا نظرا إلقا
فضاء تبرز تدريجيا عمى شكؿ مركز ثانوي لممركز يسمح بتحقيؽ عف حمقة البنية الحضرية 

عمى شواطئ يقصدىا المصطافوف وىي تعزز القدرات  توفريا باإلضافة إلى ذلؾ تموعم
 1السياحية لمبمدية.

 اليياكل السكنية:-2-1

مسكف،  70مسكف، حي  150كف، حي مس 90مسكف، حي  350السكف االجتماعي: حي 
 مسكف. 40مسكف، حي  122حي 

 مسكف. 92حي فيال، مؤسسة ترقية السكف العقاري و  120نجد  فرديالالسكف 

 :المساكن الواقعة في النواة القديمة-2-2

مكتب البريد الوطني، فرقة الدرؾ الوطني، مركز صحي،  ؿ مختمفة الطبيعة:ىياك
تدائي، مدرستيف الطور المتوسط، ثانوية ومسجد ومعيد قاعة رياضية مدرستاف لمطور االب

 مختص في السياحة والفندقة.

 عمى مستوى المناطق المتناثرة: -3

في ىذه و ؿ المساكف  القصديرية امنيا موقع بوكروشة: مساكف فردية في إطار استأص
 ونالحظ أيضا إقامة محطة تصفية وكذا مقر لمديواف الوطني صفوعيالمنطقة يتطور حي 

 لمتطيير.
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 البنى التحتية: -ثانيا

وشبكات تزويد بالمياه  تتواجد عمى مستوى البمدية شبكات مختمفة مف شبكة تطيير
  .الصالحة لمشرب

 الشبكات المختمفة:-1
محطات تصريؼ تتكفؿ  8في المخطط التوجييي لمتطيير يوجد  التطيير: شبكة -1-1

 بأربعة قطاعات تطيير موجودة الى غاية محطة التصفية،
يجمع مياه  400انبوب مجمع قادـ مف تجال بييف قطره  :محطة بومرداس شرؽ  -1-2

 (، PK1اوت فيال 201)الساحؿ، عميميقية غرب حي 
نحو  1قطاع بومرداس وسط انبوب مجمع يضمف تسمسؿ مياه محطة التصريؼ رـق  -1-3

 لبحر قطاع بومرداس غرب قطاع الكرمة. امع التكفؿ بجزء واجية  3محطة التصريؼ رـق 

 شبكة التزويد بالمياه الصالحة لشرب:-2-1

حسب المخطط التوجييي لمتزويد بالمياه الصالح لشرب يتـ تزويد بمدية بومرداس  
تنطمؽ مف محطة اس بي ؾ  وثالث  400بالماء الصالح لمشرب عف طريؽ، قناة قطرىا 

 مواقع حفر بالقرب مف وادي بومرداس تنقسـ شبكة توزيع الماء الى اربعة قطاعات

 x 1000 2القطاع المركزي ويتـ تزويده مف مخزوف مركزي نصؼ مدفوف سعتو  -
 متر مكعب،  2000متر مكعب متصؿ بمحطة استرجاع وخزاف ماء سعتو 

 متر مكعب، 200القطاع الغربي ويتـ تزويده مف مخزوف نصؼ مدفوف سعتو  -
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 متر مكعب مزود 80قطاع بومرداس الشاطئ ويتـ تزويده مف مخزوف مرتؼ سعتو  -
  100بدوره بواسطة قناة مف فوالذ قطرىا 

متر مكعب متصؿ بمحطة  2x 300قطاع الكرمة ويتشكؿ مف خزاف مزدوج سعتو  -
متر مكعب إنطالقا مف خزاف الكرمة  500إسترجاع إف الخزاف الثالث لمكرمة )العميا( والبالغة سعتو 
مسكف  170مسكف  350امج نحو برن 315العميا تتجو قناة مف بولي إيتيف عالي الكثافة قطرىا 

 فيال مؤسسة ترقية السكف العائمي. 120جماعي تساىمي حي الوكالة العقارية و
 شبكة الطرقات:

والطريؽ الوطني رقـ  24تتصؿ بمدية بومرداس بطريقتيف وطنييف)الطريؽ الوطني رقـ 
كمـ، إف  68،1عمى مسافة  146كمـ وتتصؿ بالطريؽ الوالئي رقـ  10500أ( عمى طوؿ 5

 1كمـ لـ يتـ بعد تعبيدىا. 9، 6كمـ معبدا تضاؼ إلييا  65،69الطرؽ البمدية بمعدؿ 

ىكذا نستنتج اف بمدية بومرداس تعتبر مف اىـ البمديات في الوالية، باعتبارىا بمدية  
مركز الوالية تمتمؾ مقومات طبيعية ىامة، بحيث تتسـ بتنوع طبيعي إذ تعتبر بمدية سياحية 

بداع بتوفرىا عمى مراكز ومعاىد بتوفرىا عمى سواح ؿ جميمة وفالحيو، ومدينة فكر وا 
تكنولوجية ىامة، غير انيا تتعرض الى مشاكؿ ومخاطر بيئية تيدد ىذه  المقومات تستمـز 

 تكثيؼ جيود المجمس البمدي والفواعؿ المحمية لمحفاظ عمييا.
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 البمدي لحمياالمشاكل البيئية لبمدية بومرداس وجيود المجمس  المبحث الثاني:
تعاني بمدية بومرداس كغيرىا مف البمديات في الجزائر مف عدة مشكالت بيئية أثرت  

سمبا عمى ألمحيط وعمى صحة المواطف وعمى الشكؿ الجمالي لمدينة بومرداس، مما استدعى 
 تكثيؼ جيود المجمس البمدي والقياـ بعدة إجراءات لتقميص منيا والقضاء عمييا. 

 المشاكل البيئية التي تعاني منيا بمدية بومرداس المطمب االول:
تعاني بمدية بومرداس مف عدة مشاكؿ بيئية منيا تموث المحيط والتعدي عمى الطبيعة  

 ومشاكؿ متعمقة بالتييئة العمرانية.
 تموث المحيط :-أوال

 :بسبب البيئي بومرداس حالة مف التدىورمحيط   يشيد
  ف عف تزايد عدد السكاف، وعدـ احتراميـ ألماكتراكـ النفايات المنزلية الناتجة

رمييا وخمط النفايات خاصة في بعض االحياء المخصصة لرمي النفايات وتوقيت 
  1؛حي ديسمبر وحي ألتعاونيات11مسكف و1200مسكف و 800منيا، حي 

   تزايد النفايات العشوائية الناتجة عف مخمفات إعادة البناء واليدـ التي يقوـ بيا
بعدـ  اطنيف دوف اف ننسى النفايات الناتجة عف النشاطات التجاريةبعض المو 

   ؛تحمؿ التجار التخمص مف نفاياتيـ مثؿ الصناديؽ الورقية الخاصة بالسمع
 ات السوؽ االسبوعي لبومرداس مثؿ النفايات الصمبة والخطرة الناتجة عف مخمف

 .. وغيرىامبيدات الحشرات
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 :الطبيعة عمى التعدي-ثانيا
ظاىر التعدي عمى الطبيعة في بمدية بومرداس نجد، التعدي عمى الشاطئ مف مف م

 خالؿ:

  تراكـ النفايات في الشاطئ مف خالؿ الرمي العشوائي لنفايات مف طرؼ
 1؛المواطنيف خاصة في الصيؼ

  ظاىرة خطيرة تشيدىا شواطئ بومرداس وىي سرقة رماؿ البحر لغرض
السمطات المحمية منيا شاطئ الكرمة  استعماليا في البناءات الخاصة رغـ عمـ

 2؛وشاطئ الصخرة السوداء
   فقداف البمدية لمعديد مف االراضي الفالحية ذات الجودة العالية بتحويميا الى

مشاريع سكنية مثؿ اراضي منطقة الكرمة التي كانت مزارعيا تدر منتجات 
الغابية عف  التعدي عمى الثروةو فالحيو ذو نوعية جيدة مثؿ العنب والجمبانة، 

 3.طريؽ قطع االشجار

 مشاكل المتعمقة بالتييئة:-ثالثا
تعرؼ التييئة العمرانية في بمدية بومرداس عدة مشاكؿ، خاصة في االحياء خارج المدينة 

 واألحياء الجديدة والسكنات الفردية ومنيا:
 مشاكل متعمقة بالبنى التحتية:  -رابعا

بومرداس، قدـ قنوات صرؼ الصحي لممياه،  مف اىـ المشاكؿ التي تعاني منيا بمدية
وصعوبة توصيؿ المياه الصالحة لشرب خاصة في منطقة األحياء الجديدة والفردية مثمما ىو 

                             
 11: 03الساعة  ،2015-10-21رئيس جمعية حماية البيئة لبومرداس، مقابمة يـو  السيد بف داود  - 1
 نفسو. المرجع السيد بف داود،- 2
 13:13اعة ، الس2015-10-20فالحي منطقة الكرمة، يـو  احد- 3
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الحاؿ لحي بوكروشة، الكرمة، حي الساحؿ، وحي فوعيص، وقدـ أعمدة االنارة ألعمومية 
 ي بعض األحياء.تيري الطرقات خارج وداخؿ المدينة، قدـ أرصفة الطرقات وغيابيا ف

 مشاكل متعمقة النسيج العمراني -خامسا 
 تتعدد مشاكؿ المتعمقة بالنسيج العمراني منيا  

 ؛ف لمقاييس البناءبنايات بسبب عدـ احتراـ المواطنيفوضى في ال 
   وعدـ إكماؿ البناءات خاصة البناءات الخاصة بإضافة الى تفشي ظاىرة االحياء

 ؛الساحؿ والكرمةالقصديرية خاصة حي عميميقية و 
  نيف بدوف تراخيص البناء مثمما ىو الحاؿ في حي مواطمف ال بناء الكثير

 ؛فوعيص
  ىذا وتعرؼ بمدية  1بإضافة الى غياب المساحات الخضراء في العديد مف االحياء

بومرداس ظاىرة خطيرة وىي البناء في مناطؽ غير قابمة لمبناء مثمما ىو الحاؿ 
 2بومرداس. لحي الساحؿ عمى حافة واد

غير انو الشيء المالحظ في بمدية بومرداس ىو إختالؼ ىذه المشاكؿ بيف أحياء البمدية  
التي يتواجد فييا االطارات واقامة الوالية وبيف األحياء التي يسكف فييا المواطنيف العاديييف 
ـ خاصة خارج المدينة ىذا مايدفع الى التساءؿ ىؿ أف ىذا االختالؼ راجع الى االىتما

 البمدية بيذه االحياء اـ الى ضعؼ او ووجود ثقافة بيئية لمسكاف ىذه االحياء.
 
 

                             
 13: 30عمى الساعة -10-21والتييئة مقابمة يـو  السيد أوزرديف مبارؾ، نائب مكمؼ بقطاع التعمير- 1
 رئيس جمعية حماية البيئة لبومرداس ف داود،السيد ب -2
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 في حماية البيئة جيود المجمس البمدي لبومرداس :المطمب الثاني 
يعمؿ المجمس البمدي لبومرداس في مجاؿ البيئة، مف خالؿ المنتخبيف المكمفيف بالبيئة 

د بوفركاس محمد كييئة تنفيذية يعمؿ بتفويض مف رئيس والمتمثميف في النائب المكمؼ بالبيئة السي
ـ ىذا األخير في يتولى تنفيذ جميع القرارات والبرامج والمتابعة  المجمس الشعبي البمدي، يمارس ميا
اليومية لعمميات النظافة، الى جانب المجنة المختصة بالبيئة والمتكونة مف رئيسة المجنة وعدد مف 

اء كييئة مداولة بمناقشة مشاكؿ البيئة والى بتنسيؽ مع مكتب جديد المنتخبيف حوالي سبعة أعض
خاص بالبيئة، ومكتب الوقاية يمثؿ االدارة وضع عمى مستوى البمدية والى جانب نائب مكمؼ 

 بالتييئة يعمؿ كييئة تنفيذية ولجنة مكمفة بالتييئة والتعمير كييئة مداولة.
 جيود الييئة التنفيذية: -أوال
لييئة لتكييؼ جيودىا لتخفيؼ مف المشاكؿ البيئية التي تعاني منيا تسعى ىذه ا 

البمدية مف خالؿ ممارستيا صالحياتيا المتمثمة في الحفاظ عمى نظافة البمدية وصحة 
المواطف بالمتابعة اليومية لتسير النفايات والتي تتـ بوسائؿ الخاصة بالبمدية ونقميا الى مركز 

يا مف وسائؿ مادية وبشرية، تبميغ التجار بضرورة نقؿ نفاياتيـ الردـ لقورصو وكؿ ما يتعمؽ ب
الى مركز اليدـ لبمدية قورصو، القياـ بحمالت إعالمية عمى مستوى االذاعة الجيوية 
لبومرداس لتحسيس المواطنيف باحتراـ أماكف والتوقيت المخصصيف لرمي النفايات والقياـ 

في التحضير لموسـ الشتاء بتنظيؼ األحياء بنداءات لمجمعيات ولجاف االحياء لممشاركة 
، ووضع خطة إستعجالية لتجديد عتاد الحظيرة  1والبالوعات لتزويدىـ بالعتاد الالـز

 
 
 

                             
 السيد بوفركاس محمد نائب ممكؼ بالبيئة لبمدية بومرداس، مرجع سابؽ.-1
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 جيود ىيئة المداولة المتمثمة في لجنة البيئة: -ثانيا

تتكوف ىذه الييئة مف رئيسة المجنة وسبع اعضاء، تيتـ بدراسة مشاكؿ البيئة في 
وتحاوؿ إيجاد حموؿ ليا وطرحيا خالؿ دورات المجمس مف خالؿ المداولة،  بمدية بومرداس،

واقتراح حموؿ كتخصيص مبالغ مالية لشراء العتاد والشاحنات، كما تسعى لمحفاظ عمى 
المحيط مف خالؿ القياـ بحمالت تنظيؼ يشارؾ فييا عماؿ النظافة مع بعض المواطنيف 

ـ الشواطئ واالعتناء بالحدائؽ والمساحات ألمتطوعيف، وتحضير لموسـ االصطياؼ بتنظي
ماي عف طريؽ وضع حراس، ومف إنجازاتيا تحويؿ المفرغة العامة  21الخضراء، كحديقة 

وتعمؿ ىذه الجنة مع المكتب المختصة بالبيئة 1العشوائية في وبعروس الى المفرغة العمومية
 عمى مستوى البمدية.

 دور مكتب البيئة:-1

ويعمؿ  2013ندسيف مختصيف بالبيئة، بدأ العمؿ افريؿ يتكوف ىذا المكتب مف مي
تحت مسؤولية رئيس المجمس الشعبي البمدي وجد لتدعيـ البمدية بالمختصيف في البيئة، مف 
ميامو القياـ بتقارير عمى اساس شكاوي المواطنيف، منيا خاصة مشاكؿ الصرؼ الصحي 

ثـ تقوـ بخرجات ميدانية لمعاينة  تسرب المياه ألقذرة، او طمبات منيا طمب تقطيع االشجار
المشكؿ وعادة تكوف عف طريؽ لجنة متكونة مف لجنة مف الدائرة او الوالية او البمدية حسب 
نوع المشكؿ كما تقوـ بتنظيـ حمالت التنظيؼ التطوعية لشواطئ واألحياء مع مركز الردـ 

مى جميع اعماؿ المكتب لقورصو وفرؽ الجزائر البيضاء، كما يطمع النائب المكمؼ بالبيئة ع

                             
 سا 11: 11عمى الساعة ،2015 -10-19بيئة في بومرداس مقابمة يـو السيدة بف قالوي حياة رئيسة لجنة ال- 1
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إلى جانب ىذا المكتب يتواجد مكتب الوقاية والذي يعمؿ ىو االخر تحت  1ويصادؽ عمييا
 إشراؼ الييئة المكمفة بالبيئة يعمؿ لمحفاظ عمى صحة المواطف

 دور مكتب الوقاية البمدي :-2

يتكوف مف أمانة عامة وثالث بيطرييف وطبيب عاـ،  1995أنشا ىذا المكتب منذ 
ميامو المراقبة الدورية أو اليومية لمسمع الغذائية بيدؼ حماية المستيمؾ وكذا مكافحة ومف 

االمراض المتنقمة عف طريؽ المياه بمتابعة نوعية المياه الصالحة لشرب مف حيث البكتيريا 
ومستوى الكمور ومحاربة التسممات ألغذائية، القياـ بعمميات دورية لمكافحة الجرذاف في 

طياد الحيوانات الضالة عف طريؽ توكيؿ بعض المؤسسات الخاصة منيا المدارس، اص
 2مؤسسة برويس نت

مف المالحظ ايضا اف وجود ىذه المكاتب لتدعيـ المجمس البمدي، يبقى ىو االخر 
عممو مرىوف بمدى توفير االمكانيات االزمة بحيث مف المفروض يقوـ بمعاينات يومية لكف 

 جعمو يتدخؿ فقط في حالة وجود شكاوي لممواطنييفنقص وسائؿ التنقؿ بالبمدية ي

 إنجازات الييئة البمدية المكمفة بالتييئة والتعمير: -ثالثا

تتكوف مف نائب مكمؼ بالتييئة والتعمير كممثؿ لمييئة التنفيذية ولجنة مختصة في 
التييئة والتعمير تتكوف مف ستة أعضاء تعمؿ في إطار صالحياتيا عمى البحث عف الحموؿ 
عداد مخطط عمؿ يتكوف مف البرامج  واقتراح مشاريع التييئة والمصادقة عمييا ومتابعتيا وا 
التي تمس البنى التحتية لبعض االحياء منيا تييئة حي فوعيص وحي الساحؿ والكرمة 

                             
 مكتب البيئة بمدية بومرداس- 1
  .مكتب الوقاية لبمدية بومرداس - 2
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ويتدخؿ في معاينة السكنات الغير مرخصة والفوضوية واقتراح مشاريع منيا مف ىي في 
 المساحات الخضراء.طور االنجاز منيا تييئة 

ومف ىذه المشاريع إنجاز شبكات الصرؼ الصحي لألحياء التي تعاني مشاكؿ  
الصرؼ الصحي، وتقوية االنارة العمومية لمدينة بومرداس، تييئة طرؽ عميميقية والساحؿ 

   1وفي المدينة قد االنجاز.

ث، خاصة تمؾ غير اف بعض احياء بمدية بومرداس لزالت تعاني مف مخاطر التمو        
الناتجة عف تراكـ النفايات المنزلية ونقص التييئة، وىذا راجع حسب األعضاء المكمفة بالبيئة 
الى نقص األمكانيات المادية والبشرية، اما المادية منيا نقص الشاحنات نقؿ النفايات بحيث 

ماؿ قطاع تمر صباحا ومساءا، نقص ع 13تمتمؾ البمدية سبعة شاحنات ال تكفي لتغطية 
النظافة وبرغـ وجود فرؽ الجزائر البيضاء اال انيا ال تعمؿ بجدية، باإلضافة الى قدـ 
شاحنات نقؿ النفايات والمشكؿ الذي يتسبب في ظاىرة تراكـ النفايات ىو عدـ كفاية مركز 
الردـ لقورصو بحيث تتأخر الشاحنات النفايات بالعودة وكذا يرجعو المكمفيف بالبيئة عمى 

بمدية الى نقص وعي المواطنيف بأىمية البيئة برغـ مف وجود العديد مف الحمالت مستوى  ال
  2التحسيسية

غير أنو ما يثير التساؤؿ ىو نقص االمكانيات حتى البسيطة مف ألبسة عماؿ النظافة        
والوسائؿ البسيطة مف مكانس ونقالت ورافعات اليدوية، عمى مستوى بمدية بومرداس ىؿ ىو 

ص االمواؿ المخصصة لبيئة اـ لمموارد المالية لبمدية، برغـ مف اف البمدية تعتبر مف راجع لنق
اغنى البمديات مف حيث مداخيميا الناتجة عف االستغالؿ ناتج االمالؾ العمومية 

                             
 المرجع نفسو. اوزرديف مبارؾ،-1
 مرجع السابؽ ،بوفركاس السيد -2
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والتحصيالت عف طريؽ الجباية المحمية الستغالؿ مختمؼ االمالؾ التابعة ليا كالحظائر 
الميزانية السنوية المخصصة لمبمدية مف طرؼ الدولة حوالي  والسوؽ االسبوعي إلخ، ورغـ

سنتيـ، والرأسماؿ الخاص بالبيئة المخصص مف طرؼ الدولة لمبمدية، منيا المخصص  50
لمتكاليؼ الموجية لتغطية تكاليؼ مصمحة القمامة المنزلية المتعمقة بإقتناء المعدات الصغيرة 

باإلضافة الى االعانات  2014و 2012سنتي وكراء وسائؿ النقؿ والرفع منحت لمبمدية 
   1لشراء الشاحنات مف طرؼ الوالية عف طريؽ صندوؽ التضامف الجماعات المحمية

ىذا ما يدفع الى التأكيد بأف عامؿ نقص اإلمكانيات راجع لسوء التسيير عمى          
ووجود ترسانة قانونية مستوى البمدية، فبرغـ مف وجود الدعـ المالي والفني والتقني والقانوني 

تمنح ليـ صالحيات التدخؿ البيئة لممجالس البمدية لبومرداس الى اف الوضع مازاؿ متدىور 
في العديد مف االحياء البمدية، وىذا راجع الى غياب الوعي البيئي لممنتخبيف المكمفيف بالبيئة 

يد حاالت بصالحياتيـ منيا، عدـ استعماؿ صالحية الضبط االداري برغـ وجود العد
المخالفات البيئية، عدـ اعداد مخطط التسيير النفايات الذي يتـ إعداده عمى مستوى مديرية 
البيئة، فما يبقى عمى المجمس البمدي اال تنفيذه وقد عجز في ذلؾ، ىذا ما يفسر لنا ضعؼ 
تأىيؿ المجمس البمدي لمقياـ بصالحياتو ونقص تجاوبو وغياب تنسيؽ عمؿ المجمس البمدي 

ومرداس مع جيود الييئات المركزية المكمفة بالبيئة، ىذا ما يدفع الى التساءؿ عف حاؿ لب
عالقتو مع المجتمع المدني المحمي والقطاع الخاص الناشطيف عمى مستوى البمدية، في 

 المجاؿ البيئي.

 

 
                             

 مكتب ميزانيات البمدية ،االدارة المحمية لوالية بومرداس  - 1
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 المبحث الثالث : عالقة المجمس البمدي لبومرداس مع الفواعل المحمية الميتمة بالبيئة 
سوؼ نحاوؿ مف خالؿ ىذا المبحث معرفة الفواعؿ المحمية المشاركة لممجالس البمدية  

جمعيات حماية البيئة ولجاف الحياء وقطاع الخاص ومدى  لبومرداس في العمؿ البيئي، مف
 تعاونيا مع المجمس البمدي لبومرداس والعراقيؿ التي تعيؽ ىذا التعاوف .

 :ات المحمية الميتمة بالبيئة الجمعي لبومرداس مع المطمب األول: عالقة المجمس البمدي
 أوال: الجمعيات الخاصة بالبيئة

منيا  ،يتواجد عمى مستوى والية بومرداس خمسة جمعيات الناشطة في المجاؿ البيئي
جمعية الشروؽ  ،نشاطات أعماؽ البحار لدلس جمعية، ة الغد لوالية بومرداسجمعية بيئ

غير انو عمى  جمعية المحيط الجميؿ لمبيئة والوسط ألمعيشي ،لمفرح والبيئة لخميس الخشنة
 1.نشاطا في الميداف نجد جمعية حماية البيئة لبومرداس االكثر ،مستوى بمدية بومرداس

 وتطورىا:حماية البيئة لبومرداس جمعية نشأة -1
مواكبة مع االنفتاح السياسي، مف  1989أنشأت جمعية حماية البيئة لبومرداس سنة 

شباب يقطنوف بحي الصخرة السوداء بقرب مف شاطئ حييـ، بيدؼ القضاء عمى اثار طرؼ 
، ثـ أصبحت بعد 200التموث فيو، وكاف اسميا جمعية حماية البيئة لبومرداس البحري وحي 

ثالث سنوات جمعية حماية البيئة لبومرداس لتتطور وتصبح عضوة في العديد مف الييئات 
البيئة، منيا المجنة الوطنية لمموارد ألمائية، عضو في لجنة التوجيو الوطنية والدولية والمكمفة ب

الوطنية الموجودة في باستور، عضو في كثير مف الييئات الدولية البيئة في العالـ تتكفؿ 
 2بتنوع ألبيئي التغير المناخي عضو في الرائد شبكة المنظمات البيئية العربية لمبيئة والتنمية 

 

                             
 ية البيئية والتحسيس ،مديرية البيئةمكتب الترب - 1

 سا11، الساعة ، 2015-10-19بف داود رياض، رئيس جمعية حماية البيئة لبومرداس ،مقابمة، يـو - 2
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 وى البمدية:نشاطاتيا عمى مست-2
حيث كانت تنظـ الجمعية معارض لبيع النباتات واألشجار  1991بدأ نشاطيا الفعمي سنة 

واألزىار في المساحات الخضراء، ثـ دخمت في العمؿ التربوي البيئي عف طريؽ القياـ بمسابقات 
ـ بيـ مف نقميـ الى الشواطئ وتوعي ـ بأىمية منيا مسابقة عرس البحر لتالميذ المدارس بتكفؿ التا تي

 20البحر، القياـ بحمالت تنظيؼ الشواطئ مع األطفاؿ، القياـ بأياـ دراسية، ممتقيات حوالي 
ممتقى عمى مستوى البمدية تتـ تنظيميا عمى مستوى دار الثقافة رشيد ميموني، وفي مقرات 
سونطراؾ، في موسـ االصطياؼ الماضي نظمت الجمعية مقيى إيكولوجي لتحسيس المواطنيف 

طريؽ استضافتيـ في مقر الجمعية المتواجد قرب الشاطئ الصخرة السوداء الحتساء القيوة  عف
والشاي مجانا والنقاش معيـ في امور الخاصة بالبيئة، كما استطاعت الجمعية اف تمنع قياـ 
مشروع ميناء الصيد عمى مستوى شاطئ الصخرة السوداء في فترة التسعينات وىي تتصدى كذلؾ 

 البحر الى حد اف تعرض اعضاءىا لتيديد.سارقي رماؿ 
 حماية البيئة بالمجمس الشعبي البمدي لبومرداس جمعيةعالقة -3
فيما يخص مشاركة الجمعية في المخططات البيئية الخاصة بالبمدية سواء تمؾ  

المتعمقة بتييئة الوالية او البمدية كمخطط شغؿ االراضي فحسب رئيس الجمعية لـ تتـ وال مرة 
اءىـ وال حتى إعالميـ ولـ تتمقى الجمعية اي مساعدات سواء عمى مستوى الوالية وال استدع

نيا  البمدية رغـ تخصيص مبالغ مالية لمبيئة مف طرؼ الدولة ورغـ إيداعيا لطمبات االعانة وا 
تتمقى تمويميا مف اشخاص متعاطفيف مع البيئة فحسب رئيس الجمعية اف الجمعية تعاني 

ف طرؼ السمطات او الييات المحمية راجع اعتبارات سياسية منيا رفض التيميش االقصاء م
 1الجمعية الدخوؿ في المعبة السياسية ومساندة اي حزب سياسي اما عالقة الجمعية بالمجمس

 

                             
 بف داود رياض، مرجع نفسو 1
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 بمجان االحياء: لبومرداس ثانيا: عالقة المجمس البمدي
حي، بمعدؿ كؿ حي لجنة  53يتواجد ببمدية بومرداس عدد كبير مف لجاف االحياء حوالي 

مسكف لجنة عميميقية، لجنة حي  200ديسمبر لجنة حي  11يممؾ لجنة حي منيا، لجنة حي
مسكف لجنة حي  800مسكف لجنة حي أالستقالؿ لجنة حي  408عميمقية ألشرقية لجنة حي 

 الساحؿ وغيرىا  800مسكف، لجنة حي الساحؿ، لجنة حي الساحؿ دىوس، لجنة حي  350
 :نشاطاتيا -1
عمؿ ىذه المجاف في المجاؿ البيئي بتنسيؽ مع العديد مف الفواعؿ المحمية والتي تنشط في ت

حماية البيئة كالمصالح المختصة في البيئة عمى مستوى الوالية منيا محافظة الغابات ومف 
ومديرية البيئية مف خالؿ الحمالت التطوعية منيا تنظيؼ حديقة النصر خاصة إحياءا لميوـ 

 فيفري، مف بينيا نجد: 17جواف الفارط وفي اليوـ العالمي لممناطؽ الرطبة  5بيئة العالمي لم
 مسكن كنموذج: 392لجنة حي - 2

تعتبر ىذه المجنة مف بيف اكثر الجاف نشاطا في المجاؿ البيئي ، تحت رئاسة السيد 
ى حمداني فوزي  منذ تاسيسيا مدة تزيد عف عشرة سنوات كما يشرؼ عمى لجاف األحياء عم
 مستوى بمدية بومرداس وينسؽ العمؿ بينيـ خاصة تمؾ التي تيتـ بالمساىمة في حماية البيئة 

 نشاطاتيا: 2-1 
تقوـ المجنة بالعديد مف الجيود والمشاريع منيا إنشاء فوارة عمى مستوى الحي ومشروع  

ت، القياـ نوع مف النباتا 300التي تحتوي عمى  مشتمة الوردة الزرقاء في وسط مدينة بومرداس
بحمالت تنظيؼ الشواطئ، تنظيـ مسابقة الصيد بالصنارة لتحسيس المواطنيف بتعاوف مع 
جمعية حماية البيئة لبومرداس، تنشيط االطفاؿ ومف نشاطاتيا ايضا الرسـ عمى الجدراف، 

 1وتعمؿ ىذه المجنة بإستعماؿ المعدات الخاصة بيا

                             
 .11، الساعة 2015-10-20مسكف مقابمة يـو  392رئيس لجنة حي السيد حميداني فوزيف  - 1



 الفصؿ الثالث:                                 دراسة حالة المجمس البمدي لبمدية بومرداس
 

105 
 

 عالقتيا مع المجمس البمدي لبومرداس-2 -2

السيد حمداني فإف المجنة تتعامؿ مع المجمس البمدي عمى اساس االنتماءات  حسب 
الحزبية لألعضاء المجنة مع اعضاء المجمس البمدي، وياكد عمى غياب مشاركة لجاف 
االحياء في دورات المجمس وعدـ دعوتيـ، وال حتى استشارتيـ منيا المجنة التي يتراسيا واف 

س البمدي متوترة بسبب محاولة رئيس البمدية بتيديـ المشتمة العالقة بينو وبيف اعضاء المجم
 رغـ حصوليا عمى الترخيص مف الوالية.

 كنموذج: مسكن 408لجنة حي  -3

تعتبر ىذه الجنة مف بيف لجاف االحياء االكثر نشاطا في بومرداس وجد نشاطيا 
سكف اف م 408المتوارث مف جيؿ الى جيؿ، وىي تعتبر لجنة نموذج بحيث استطاع حي 

يحصؿ عمى جائزة أحسف حي عمى المستوى الوطني، مف خالؿ مسابقة نظمت تحت إشراؼ 
 .2014االمف الوطني لبومرداس لسنة 

وىي تنشط في مختمؼ المجاالت االجتماعية والرياضية والبيئية، اما نشاطيا البيئي 
 11جنة حي يكوف عمى طوؿ السنة بتعاوف مع االمف الوطني ومع لجاف احياء أخرى مثؿ ل

مسكف عميميقية ومع جمعية حماية البيئة  800مسكف وحي  392ديسمبر لجنة حي 
 لبومرداس، ومع مصمحة الغابات ومع مكتب التحسيس لمديرية البيئة يتمثؿ نشاطيا في:

  العمؿ التطوعي خالؿ السنة بتنظيؼ األحياء تنظيؼ مقبرة ألبمدية تنظيؼ الشواطئ
 1نظيؼ المدارس بمشاركة مدراىاء تمنيا شاطئ الصخرة ألسودا

                             
الساعة  2015-11-10ة المدرسة الرياضية الصخرة السوداء بومرداس، مقابمة يـو لسيد ساوري، رئيس جمعيا - 1

11:11. 
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  غرس وزبر االشجار بمدينة بومرداس القياـ بعمميات تحسيسية في مختمؼ
المناسبات الوطنية والدولية بتنسيؽ مع مكتب التحسيس لمديرية البيئة لمبيئة كاليوـ 

اليوـ العالمي لمغابات  ،ديسمبر مف كؿ سنو 11العالمي لمجبؿ المصادؼ ؿ
جواف مف   5اليوـ العالمي لمبيئة المصادؼ  ،ف كؿ سنةمارس م 21المصادؼ ؿ

أكتوبر مف كؿ سنة، وىذا  13اليوـ العالمي لمكوارث الطبيعية المصادؼ ؿ ،كؿ سنو
 ؛عبر حصص تحسيسية براديو المحمي لتوعية المواطنيف الحتراـ البيئة واالعتناء بيا

  البيئة والعمراف لوالية  لشرطةا التي تقوـ بيا المشاركة في كؿ العمميات التحسيسية
ر ووضع اسالؾ االسواـ الجمعية بدىف ممرات ارصفة الحي، بومرداس كما تقو 

التي تجمعيا عف طريؽ تبرعات ألمتعاطفيف وغرس االشجار باألمواؿ الخاصة 
جاء بفضؿ حب السكاف  ،وحسب رئيس الحي اف لقب احسف حي الذي نالو حييـ

 جميؿ. لحييـ والتعمؽ بو والرغبة في رؤيتو

 : البمدي بالمجمس مسكن 408حّي  ة لجنةعالق-4

حسب السيد رئيس الجمعية فإف عالقتيا مع البمدية يظير مف خالؿ الحضور 
الشخصي لرئيسيا في دورات التي يعقدىا المجمس، خاصة في فترة تولي النائبة المكمفة 

مف البمدية منيا بعض  السيدة زناقي واإلعانات التي تتمقاىا 2014بالبيئة سابقا في سنة 
الوسائؿ البسيطة التي تدخؿ في عمميات التنظيؼ مف مكانس وأكياس نقالت الخ... وىناؾ 
برنامج بتنسيؽ مع البمدية لنشر إعالنات عمى مستوى العمارات باحتراـ المواطنيف لالماكف 

الخاصة رمي النفايات وتوقيتيا وشروع في مشروع تزويد األحياء بحاويات لجمع النفايات 
 1بكؿ نوع مف النفايات حتى يسيؿ فرزىا واسترجاعيا.

                             
  يد ساوري، مرجع سابؽ.لسا-1
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 عالقة المجمس البمدي لبومرداس مع القطاع الخاص  :نيالمطمب الثا
منيا تييئة المساحات  يقوـ المجمس البمدي لبومرداس بتنفيذ المشاريع الخاصة بالبيئة

تنظيؼ المحيط  الخضراء وشبكات الصرؼ الصحي والتزود الوسائؿ التي تستخدميا لغرض
 عف طريؽ عقود مع الخواص.

 اوال :العقود التي تجمع بين القطاع الخاص والمجمس البمدي لبومرداس

يتـ تسير النفايات عمى مستوى بمدية بومرداس يتـ تسيرىا عمى  :النفايات تسير عقد -1
 عاتؽ البمدية غير انو ىناؾ دراسة او مشروع لمنحيا لخواص.

والديواف  ADEتولى تسير الخدمة العمومية الشركة الجزائرية لممياه  ت لمياها تسير عقود-2
  1وفؽ اتفاقية تفويض الخدمة العمومية بينيما وبيف بمدية بومرداس ONAالوطني لتطيير 

تتـ عمى أساس اتفاقية عمى أساس المناقصة، منيا مشاريع منجزة وأخرى  لتنميةا عقود- 3
 قد الدراسة. 

 س االتفاقية منيا أعماؿ تييئة المساحة الخضراء لمدخؿ منيا مف تمت عمى اسا
،اعماؿ تييئة المساحة  2014المدينة الجية الغربية لحساب شركة حوـ لطفي 

 ،2015مسكف لصالح شركة مقاوالت خالط مراد  408الخضراء عمى مستوى حي 
  2014لصالح شركة إبواني أحمد  2003ماي  21تييئة وصيانة  
 مسكف اتفاقية لصالح شركة  1200حة الخضراء لحي ومشروع تييئة المساETS 

BOUROUIS 
 

                             
 السيد بوفركاس محمد النائب المكمؼ بالبيئة مرجع سابؽ- 1
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 :التييئة ومشاريع 
منيا التي انجزت ومنيا عمى قد االنجاز تمت عف طريؽ االتفاقية أو عف طريؽ  

 .مناقصة
  اما االولى منيا اعماؿ تييئة الشواطئ مع تجييزات ومدخؿ المدينة مف الجية الغربية

  .2013وسونمغاز في  ctc centreبوحرؾ ولصالح شركة كارد وبيديار 
  اما عف طريؽ المناقصات منيا مشروع إنجاز شبكة صرؼ الصحي فوعيص منطقة

 1.وغيرىا SARL SOUHEIRلحساب شركة  1500عمى  4

اما فيما يخص وحدات معالجة النفايات نالحظ ىناؾ نقص عمى مستوى الوالية بحث  
دـ لقورصو، ومحرقة سي مصطفى وبعض عددىا يحصى عمى االصابع منيا مركز الر 

المسترجعيف الخواص منيا مؤسسة امنييد تنشط تسير مركز الردـ لزموري وىذا وتشيد 
مشاريع برامج التنموية لحماية البيئة عرقمة كبيرة مف طرؼ المواطنيف مف مشاريع مراقبة 

 2ومراكز التقنية لمنفايات.

 لبومرداس عالقة القطاع الخاص بالمجمس البمديثانيا:  

إذف فالعالقة التي تربط المجمس البمدي لبومرداس مؤسسات القطاع الخاص ىي 
عالقة عممية تتمثؿ في إنجاز وتنفيذ معظـ البرامج والمخططات التي يصادؽ عمييا المجمس 

 الصناعية.  والخاصة بالنشاط البيئي سواء الخاصة بالبيئة الطبيعية أو البمدي

                             
1 -situation physique et financière des opérations P.C .D de la commune de Boumerdes , 
bureau technique de la Pc de Boumerdes 

 رية البيئة في بومرداسديمكتب التنظيـ والتراخيص لم- 2
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ي منو القطاع الخاص لبومرداس مع المجمس البمدي ىو غير اف المشكؿ الذي يعان
التأخر في دفع المستحقات تزيد الى اكثر مف ستة اشير رغـ انتياء المشروع  بسبب ػأخر 
مداوالت الميزانية غير المصادقة عمييا إضافة الى سوء التسيير الناتج عف  مماطمة المراقب 

 مف االستثمار ببمدية بومرداس.  المالي لمبمدية ىذا ما يجعؿ المقاوليف ييربوف
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 خالصة الفصل الثالث:
يمارس المجمس البمدي لبومرداس صالحياتو البيئية ممثال في النائب المكمؼ مف 
طرؼ رئيس المجمس البمدي كييئة تنفيذية يمارس مياـ ىذا الخير، الى جانب لجنة خاصة 

اكؿ البيئية منيا تراكـ النفايات وتموث بالبيئة تمثؿ المجمس البمدي تتدخؿ في البحث عف المش
المحيط عمى مستوى البمدية بتسيير النفايات والمحافظة عمى النظافة والصحة العمومية 
مدعما بمكتب مختص بالبيئة يعمؿ تحت إشراؼ النائب المكمؼ بالبيئة، ونائب مكمؼ 

مشاريع التييئة و بالتييئة والتعمير الى جانب لجنة خاصة مكونة ستة اعضاء تتكفؿ قتراح 
متابعتيا لتجاوز المشاكؿ الخاصة منيا نقص التييئة في األحياء خاصة خارج مدينة 

 بومرداس. 

واما فيما يخص عالقة المجمس البمدي لبومرداس بالجمعيات المحمية الناشطة في 
 408المجاؿ البيئي سواء الجمعية المختصة بحماية البيئة ولجاف االحياء منيا لجنة حي 

ي عالقة متوترة بحيث تعرؼ ضعؼ التنسيؽ بينيما وتشيد غياب دعـ ومشاركة في
الجمعيات المحمية في مختمؼ المشاريع الخاصة بالبيئة التي يقترحيا المجمس البمدي 

 لبومرداس. 

اما القطاع الخاص فيو االخر ينفذ مشاريع المجمس البمدي عف طريؽ العقود كتجييز 
لتييئة غير انو يعاني مف تأخر تسديد المستحقات بسبب المساحات الخضراء ومشاريع ا

 تأخر الدورات والصراعات الشخصية بيف االعضاء، الذي يؤثر سمبا عمى تنفيذ المشاريع. 

 يواجو المجمس البمدي لبومرداس عدة عراقيؿ تحد مف دوره في حماية البيئة ومنيا: 

  داس مف اغنى نقص االمكانيات المادية والبشرية رغـ كوف بمدية بومر
البمديات ورغـ االمواؿ والمساعدات الممنوحة ليا مف راس الماؿ البيئي، ومف 
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صندوؽ الجماعات المحمية ومف مديرية البيئة التي تدعـ المجمس بوضع 
توفؽ حتى مخطط تسير النفايات ويبقى عمى المجمس البمدي تنفيذه لكف ال ي

 في ذلؾ بسبب سوء التسيير،
  ضاء المكمفة لبعض صالحيات منيا صالحيات الضبط وعدـ إستعماؿ االع

 االداري البيئي ضد المخالفيف وال مرة رغـ وجود إنتياكات،
    لمصراعات الشخصية بيف اعضاء المجمس البمدي مما يدخؿ البمدية في

 حالة انسداد وتعطيؿ المشاريع الخاصة بالبيئة، 
 غياب ثقافة البيئية لدى بعض مواطنيف في بعض االحياء  
 .نقص التعاوف بيف المجمس البمدي لبومرداس وبيف المجتمع المحمي 
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ختاما ليذه المذكرة نرى اف البيئة تعتبر مصدرا مف مصادر الوجود اإلنساني، لذا  وجب 
حمايتيا والحفاظ عمييا، كونيا ممؾ لإلنسانية جمعاء يحؽ لكؿ جيؿ استغالؿ مواردىا، مما 

مـز مراعاة البعد البيئي في النشاطات التنموية خاصة الصناعية منيا، بتكريس مبادئ يست
لتدارؾ  1992التنمية المستدامة الذي اقرتو مختمؼ المؤتمرات الدولية منيا مؤتمر ريو سنة 

 التدىور الخطير لمبيئة في معظـ دوؿ العالـ،  منيا الجزائر
في القوانيف الدولية وألزمت الدوؿ في تكريسيا لذا تـ تكريس مبادئ التنمية المستدامة  

في قوانينيا الوطنية، منيا الجزائر حتى تتخطى التدىور ألبيئي، فتكفؿ المشرع الجزائري 
المتعمؽ بحماية  10-03بوضع اليات تضمف تكريس ىذا المبادئ مف خالؿ القانوف رقـ 

لبيئة مف كؿ اشكاؿ التموث وذلؾ لمستدامة، الذي جاء بيدؼ وقاية ااالبيئة في إطار التنمية 
صالح االوساط المتضررة، وىذا ما تضمنتو السياسة البيئية  بضماف الحفاظ عمى مكوناتيا وا 

عبر مختمؼ المخططات المركزية منيا المخطط الوطني لألعماؿ مف اجؿ البيئة والمحمية 
 منيا المخطط البمدي الخاصة بالبيئة. 

مة مف القوانيف منح الجماعات المحمية وبتحديد ىذه السياسة التي تضمنت عبر جم 
المجالس المنتخبة، خاصة المجالس الشعبية البمدية دور اساسي في تنفيذ تدابير حماية البيئة 
كونو حمقة اتصاؿ ىامة بالمواطف، وفؽ اطار قانوني متمثؿ في القوانيف الخاصة بالبيئية 

المتعمؽ بالبمدية، ترمي منيا المحافظة  10-11وقوانيف الخاصة بالبمدية خاصة قانوف رقـ 
 .عمى السالمة البيئية بالتعاوف مع اطراؼ شريكة ضمف ما يعرؼ بالشراكة البيئية

ورغـ ما تتمتع بو المجالس البمدية مف امتيازات مثؿ نشاطيا الضبطي بوسائؿ الضبط  
فة ورخص االداري، كالتراخيص التي يمنحيا رئيس البمدية منيا، رخص المؤسسات المصن

البناء والتجزئة والتعمير إلخ ووسائؿ الضبط المرفقي باستعماؿ المرافؽ العامة والتمتع 
 بصالحية إبراـ عقود مع المؤسسات الخاصة والعامة لتسير شؤوف البيئية لمبمدية. 
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وبالرغـ مف كؿ تمؾ األطر المانحة لصالحيات البيئية ىامة لممجالس البمدية، اال اف  
ش يشيد اختالؿ بينيا وبيف حالة تدىور بيئي متزايد الذي تعرفو العديد مف الواقع المعا

 البمديات كبمدية بومرداس.
 لذا فقد توصمت الدراسة الى : 
 طر العمؿ البيئي سواء عمى المستوى المركزي ؤ وجود ترسانة قانونية ىامة ت

  .مركزي وىياكؿ مركزية والمركزيةالوال
 حماية البيئة تيدؼ خاصة الى عصرنة تسير  تخصيص استثمارات ىامة في مجاؿ

  .النفايات والتخمص منيا
  وجود خمؿ واضح في  تنفيذ السياسة العامة البيئية عمى مستوى البمديات نممسو مف

 غياب تجاوب وتفاعؿ مف قبؿ أعضاء المجمس المبمدي المكمفي بالبيئة بسبب:
 حياتيـ البيئية وعدـ تطبيؽ غياب الوعي البيئي لدى المنتخب وعدـ درايتيـ بكؿ صال

كؿ الصالحيات المخولة ليـ في مجاؿ حماية البيئة كإعداد المخطط البمدي لتسير 
 .النفايات والصالحيات الضبط في حالة المخالفات البيئية

  الصراعات الشخصية بيف االعضاء يحوؿ دوف القياـ بمياميـ االساسية منيا حماية
 .البيئة ويعطؿ مشاريع التييئة

 ص التعاوف بيف المجمس البمدي وبيف المجتمع المدني في العمؿ البيئينق. 
 سوء التسيير الموارد المالية لمبمدية،  يعرقؿ اداء مسؤولييا. 
 صعوبة تطبيؽ المخططات المحمية البيئية وتوجيياتيا. 
  نقص الثقافة البيئية لكثير مف المواطنيف وعدـ تجاوبيـ مع حمالت التحسيس لحماية

  .سواء مف طرؼ السمطات المختصة او الجمعيات المحميةالبيئة 
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غير انو يمكف تجاوز بعض العراقيؿ إذا وجدت ارادة حقيقية بتفعيؿ دور المجالس البمدية عف 
طريؽ تبني حوكمة محمية بيئية سواء مف طرؼ المجالس البمدية او مف طرؼ الدولة عبر 

 .مختمؼ مؤسساتيا الدينية والتربوية والسياسية
  تنمية الوعي لألعضاء المجمس البمدي بكؿ الصالحيات الممنوحة بالقياـ بدورات

تكوينية لألعضاء مف خالؿ مشاركتيـ في ممتقيات خاصة بالبيئة مشاركة مع 
 .المختصيف  في البيئة او الميتميف بيا

  تعبئة المواطف المحمي والجمعيات في مجاؿ حماية البيئة بخمؽ الوعي البمدي المحمي 
 عيؿ العمؿ البمدي وتطوير مفيوـ لجاف االحياءتف. 
  التكثيؼ مف نشاطات التوعية باىمية البيئة، بتكثيؼ بدعوة رجاؿ الديف عبر المساجد

لما لموازع الديني مف تأثير، فيكفي اف ديننا الحنيؼ أعتبر النظافة مف االيماف 
مييف عبر النوادي والوسخ مف ألشيطاف، ورجاؿ التربية عبر المدارس، والناشطيف المح

والممتقيات، واألولياء داخؿ االسرة باعتبارىا المدرسة االولى تربية النشأ عمى احتراـ 
  .البيئة 

   تعاوف حقيقي وفعاؿ عمى مستوى الييئات المركزية والمجالس البمدية و بيف تكثيؼ
 ومع اعضاء القطاع الخاصمختمؼ شرائح سواء منخرطيف في جمعيات محمية اـ ال 

  لممواطف المحمي وبيانات التنمية  الشفافية عف طريؽ توفير المعمومة البيئيةفير تو 
 ضماف استقاللية المجالس البمدية ومنحيا صالحيات اوسع. 
  التسيير الجيد لموارد المالية لمبمدية وترشيد نفقات البمدية ومراقبة امواؿ البمدية مف

 عمى مستوى البمدية.ظاىرة االختالس التي تحد مف تحقيؽ جميع مشاريع 
بمنح صالحيات بيئية  لحماية البيئة انونيالقيخمص الباحث إذف الى اف المجوء لمحؿ 

يكفي وحده وال يجدي نفعا إذا لـ يطبؽ عمى ارض الواقع وىذه ىي  لممجالس البمدية، ال
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الت إشكالية القوانيف في الجزائر فبرغـ مف جودتيا مف الناحية النظرية في العديد مف ألمجا
حماية البيئة يأخذ طابع اخالقي  فإنيا لـ تحقؽ نتائج فعميو خاصة في المجاؿ البيئي، الف

إنساني فيي قضية اخالقية قبؿ كؿ شئ فال يمكف ألي قانوف ميما كاف متشددا توفير 
كمنا  الحماية الفعمية لمبيئة اذا لـ تأخذ عمى عاتؽ االفراد باف البيئة مسؤولية الجميع ألننا

ذا صمحنا صمحت بيئتنا ،ذا صمحت بيئتا صمحت صحتنابيا، إ ثرفييا نأثر ونتأ اطراؼ ، وا 
   سواء كنا مسؤوليف مباشريف عف حماية البيئة او افراد عادييف.
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 ممخص:

التي جاءت في  ،لجزائراتتناول مذكرتنا موضوع الصالحيات البيئية لممجالس البمدية في 
حالة التدهور البيئي الذي عميها تها ممأتبني سياسة بيئية حكيمة إطار سعي الحكومة الى 

ومع مطمع  ،لتسعيناتاريو مع بداية  الجزائر، ومصادقتها لعدة مواثيق دولية كمؤتمر عرفته
ل البعد البيئي في المخططات الذي نتج عن إهما مخاطر التموث البيئي االلفية زادت
البحث عن سبل جدية  الى هادفع ، هذا ماالستقاللاالجزائر بعد  التي سطرتها االقتصادية

خاص  والتي ترجمت الى قانونتطبيق مبادئ التنمية المستدامة  منها ألبيئةوكفيمة بحماية 
وبالخصوص المجمس  الالمركزيةمنح الهيئات والتي تضمنت ناصرها، وبمختمف ع بالبيئة

 االداري ضبطلا كصالحيات ألمركزيةحة لمهيئات صالحيات تتوازن مع تمك الممنو البمدي 
والعناصر  ..إلخ حماية العناصر الطبيعية الهواء والماء والتربة والنباتاتي في البيئ

عبر و  ،ألتحتيةاالصطناعية لمبيئة لمختمف مظاهر التعمير من بنايات ومرافق والشبكات 
 جديد الذي دعم دور المجمس البمديالالبمدية  خاصة قانون بالبمديةمختمف القوانين الخاصة 

 تعاون مع مختمف الفاعمين المحمينب عمل البمدي لممجالس البمديةلم طرأو  في حماية البيئة
ل تطبيق الحوكمة المحمية البيئية كمدخل هام وضروري يمكن إذا يبفي سالمهتمين بالبيئة 

جسد عمى ارض الواقع ان يعزز دور المجالس البمدية في حماية البيئة عمى وجه الخصوص 
 .في الجزائروتخفيف من مخاطر التموث البيئي 



Résumé : 

 

Notre étude traite des prérogatives  environnementales des conseils municipaux 

en Algérie, qui est venue dans le cadre de la tentative du gouvernement 

d'adopter la politique environnementale dictée par la détérioration de 

l'environnement qui a prévalu en Algérie, et ce en ratifiant plusieurs accords 

internationaux comme l’accord de Rio au début des années 1990, et à l'aube du 

nouveau millénaire, les risques  de la pollution environnementale se sont accrus 

en Algérie,  causés par la négligence de la dimension environnementale dans les 

plans économiques, que  l'Algérie  a adopté après l'indépendance, ceci a poussé 

les autorités à rechercher des solutions pour la  protection de l'environnement, 

entre autre  l'application des principes de développement durable, qui a été 

traduit dans une loi spéciale pour l’environnement, et qui consiste en 

l’attribution aux collectivités locales, et des APC précisément, des prérogatives 

équivalentes à celles des autorités centrales, comme les prérogatives de 

régulation environnementale administrative dans la protection de 

l'environnement des éléments naturels ( l'air, l'eau et le sol, plantes….) et les 

éléments artificiels de l'environnement comme les constructions et des 

installations, des réseaux et des infrastructures et à travers diverses lois relatives 

au communes,  comme le nouveau code communal qui a renforcé le rôle de de 

l’APC dans la protection de l’environnement, et ce en orientant ces dernières à 

travailler en collaboration avec les associations et les  différents acteurs locaux, 

et qui aura pour incidence, la diminution des risques de pollution en Algérie. 




