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 كلمة شكر
  

 اللهم لك الحمد ولك الشكر، على منحنا القدرة والصبر على إتمام عملنا المتواضع على ألف خير.

 

 نتقدم بجزيل الشكر على كّل من ساعدنا ومّد لنا يد العون في إتمام عملنا ىذا، 

 " التي أفادتنا بآرائها المال صافية زيد بالذّكر األستاذة المشرفة " ونخصّ 

 والتي لم تبخل بنصائحها لنا، 

 وكما ال ننسى أعضاء الّلجنة الموّقرة على توليها مهمة 

 مناقشة ىذا البحث المتواضع.

 حترام.إلى الجميع الشكر والتقدير واال

  والحمد هلل اّلذي وفّقنا في إنجاز عملنا ىذا. 

 

  

.شكرا 
 

 



 

 داءــــإى
 اهلل أبدأ كالمي...الذي بفضلو وصلت لمقامي ىذا، باسم 

 والحمد والّشكر على ما أتاني.
 نشكر اهلل جّل وعال، اّلذي أنعمنا بنعمة العقل، وأزادنا صحة الجسد، 

 إلتمام إنجاز ىذا البحث، واّلذي أىديتو من كّل قلبي:
تحصى  إلى من ال يمكن للكلمات أن توفي حقهما، إلى من ال يمكن األرقام أن

والدتي الكريمة أطال اهلل في عمرىا والمرحوم والدي الذي كان سند لي فضائلهما، إلى 
طيلة حياتو والذي ترك فراغا كبيرا في قلبي وقلب العائلة رحمة اهلل عليو وأسكنو اهلل 

 فسيح جنانو. 
 وأبنائهم. اتيإلى إخوتي وأخو 

 لعمل.إلتمام ىذا ا إلى أصدقائي اللذين ال طالما شجعوني

 إلى صديقتي التي شاركتني العمل "دىية" وعائلتها الكريمة.

            

.سميرة 
 



 إىــــداء
 باسم اهلل أبدأ كالمي...الذي بفضلو وصلت لمقامي ىذا، 

 والحمد والّشكر على ما أتاني.
 نشكر اهلل جّل وعال، اّلذي أنعمنا بنعمة العقل، وأزادنا صحة الجسد، 

 .البحث تمام إنجاز ىذاإل
أىدي جهدي إلى من صقلت ذاتي بأخالقها الكريمة أمي الحبيبة والغالية رحمها اهلل 

 وأسكنها فسيح الجنان.
 إلى مثل األبوة األعلى، ومثلي في التضحية والدي العزيز أطال اهلل في عمره.

 إلى أخي العزيز "إدير" رحمو اهلل وأسكنو فسيح جنانو.
 أتمنى لو النجاح في الحياة. كوسيلة"إلى أعز وأغلى أخ في الدنيا "

 إلى أختي الغالية "تيزيري" أتمنى لها النجاح في مسارىا الدراسي.
 إلى أختي "نادية" وكتاكيتها: "وردية، ثلويث، أيعقوب".
 إلى من ىو أقرب إلى روحي شريك حياتي "مصطفى".

 د".إلى كّل عائلتي "راجي" وعائلة زوجي "حصا
 .ي العناء في البحث "سميرة" وعائلتها الكريمةتنإلى صديقتي التي شارك

            

.دىية 
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 مقّدمة:

ئة من األمور المسمم بيا في الوقت الحاضر وغدت مشكمة أصبح الحديث عن البي 
جراء الدراسات المتأنية  تزداد تعقيدا وتشابكا، األمر الذي أصبحت فيو الحاجة ممحة لمتدخل وا 
لخصائص البيئة وتشخيص المشكبلت التي تعاني منيا، والبحث عن أسباب التموث 

مدى التوفيق بين البيئة والتنمية ، واإلجراءات الواجب إتباعيا لحل مشاكميا والبحث عن 
فأخذت قضية البيئة وحمايتيا حيزا كبيرا من االىتمام عمى الصعيد الوطني والدولي، وىذا 
راجع الرتباطيا الوثيق بحياة اإلنسان والحيوان والنبات، مما جعل الييئات المختصة تتوجو 

برام نحو عقد عدة مؤتمرات، و   لمتعمقة بالبيئة.ا مشكبلتال فياتفاقيات لمبحث ا 

ضافة إلى أن مفيوم الحماية القانونية لمبيئة ىو مفيوم واسع وفي تغير مستمر، ألن إ
مجاالت الحماية التي تجسدىا ىذه القواعد ال يمكن اإللمام بيا مسبقا، كون أن العالم والبيئة 

سموبين رئيسيين في تغير دائم، لذلك اتجيت غالبية األنظمة القانونية الدولية لحماية البيئة أ
لحماية البيئة، يقوم أحدىما عمى اتقاء وقوع التموث ويقوم الثاني عمى إصبلح األضرار 

لوقائية البيئية. ومواكبة منو ليذا التطور سعى المشرع الجزائري إلى تطوير اآلليات ا
 (1)والتدخمية لحماية البيئة.

صة بمضمون ولعرض مختمف ىذه اآلليات ينبغي إبتداءا ضبط المفاىيم الخا 
الحماية ومداىا، ومضمون البيئة والعناصر التي تشمميا. ونظرا لمتباين الفقيي والعممي 
الواسع حول تحديد مضمون حماية البيئة، فإنو سوف يتم اعتماد مفيوم عممي لمحماية 

                                                           
1
، دار النيضة العربية، 1أسممة القانون المعاصر، طيعة، أحمد محمد حشيش، المفيوم القانوني لمبيئة في ضوء الشر  - 

 .6، ص2005اإلسكندرية، مصر، 
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بالمجوء لممعيار التشريعي لتحديد مضمون الحماية والتي تشمل الدفاع والحماية والتسيير 
 ي والمحافظة والترميم.العقبلن

دراسة التأثير عمى البيئة من بين  آليات الحماية القانونية التي تدعم حماية  بدأمَعد ي 
البيئة بشكل متطور وجدي وسريع وفعال، كرستو الدولة لمحد من التدىور البيئي الذي يرجع 

يعية واضمحبلل التي أدت إلى استنزاف الموارد الطب لكثرة المشاريع االستثمارية وتطورىا
أصبح تقييم األثر البيئي أحد األدوات الميمة التي تعمل عمى تخفيض عبئ  البيئة، لذلك

، وىنا ظيرت الحاجة إلى ضرورة التأثيرات الناتجة عن أعمال التنمية ويجعميا تنمية مستدامة
لميدف تقيم التأثيرات المشاريع عمى البيئة، واعتماد مبدأ الوقاية خير من العبلج وصوال 

 (1) ين عمميات التنمية وحماية البيئة.األساسي من خبلل تحقيق التوافق ب

بمناسبة إصدار  6391لقد ظيرت ىذه اآللية ألول مرة في الواليات المتحدة األمريكية عام  
لقانون التحكم في الفيضانات، ىذا القانون الذي أجاز إقامة مشاريع مقاومة لفدرالية اىذه 

ب تحميل المنفعة والتكمفة، وعمى إثر ىذا القانون تولت العديد من الفيضانات عن طريق أسمو 
عن  6313الدراسات التي تيتم بعممية التقييم، منيا دليل المشروع الصناعي الصادر سنة 

 6391منظمة التعاون االقتصادي،  ودليل األمم المتحدة لمتنمية الصناعية الذي وضع سنة 
وسمي بدراسة   «PERNEZ  » و"برنز"  « HARFERENC » عمى يد السَيدين "ىارفرنك "

 .(2)الجدوى الصناعية

                                                           
1
، جامعة 1ائق، طر ، عمي بن عبد اهلل الشيري، أساليب التدابير الميدانية لمواجية الحدباس أبو شامة عبد المحمو ع - 

 .35، ص2011نايف العربية لمعموم األمنية، الرياض، السعودية، 
2
البيئة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شيادة الماجستير، كمية الحقوق، جامعة  جميمة حميدة، الوسائل القانونية لحماية - 

 .121، ص 2002سعد دحمب البميدة، 
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وأول نص قانوني تضمن دراسة مبدأ التأثير عمى البيئة صدر في الواليات المتحدة  
،  ىذا النص ألزم 6313األمريكية فيما يسمى بالسياسة البيئية البيئة الوطنية وكان ذلك عام 

التراخيص إلنشاء المشاريع الجديدة بدراسة تأثير ىذه  الجيات الفدرالية التي ليا سمطة منح
النشاطات عمى البيئة وأن تنشر نتائج دراستيا عمى الرأي العام مصحوبة بالبدائل الممكنة 

  .(1)لكل مشروع

بعد ذلك توالى تبني ىذا اإلجراء من قبل الدول نظرا لما أظيرتو عممية تطبيقو من  
تأثير عمى البيئة أنيا آلية البد منيا في الت دراسة مدى نجاعة في حماية البيئة، حيث أثب

تحقيق الحماية الوقائية لمبيئة وأنيا اآللية الميزان التي تحاول التوفيق بين البيئة كنظام البد 
من حمايتو والعمل عمى تنميتو المستدامة من جية، وبين التنمية في مختمف المجاالت عمى 

 ى عنيا الستمرارية الشعوب والدول.ناعتبار أنيا ضرورة وحتمية ال غ

ت إلى تبني ىذه اآللية وتضمينيا في قوانينيا الداخمية عمى بنتالجزائر من بين الدول التي  
الرغم من أن ىذه الخطوة جاءت متأخرة نوعا ما، إذ حدث تماطل كبير من قبل الدولة في 

-83متمثل في القانون رقم تكريسيا، وكان ذلك من خبلل التشريع المتعمق بحماية البيئة ال
المتعلق بحماٌة البٌئة فً إطار التنمٌة  03-30والقانون رقم ، (2)المتعمق بحماية البيئة 03

المستدامة
(3)

المتعمق بدراسة التأثير  78-90والتنظيم المتمثل  في المرسوم التنفيذي رقم ، 

                                                           
1
منور أسرير، فتحية بن حاج جيبللي مغراوة، "دراسة الجدوى البيئية لممشاريع االستثمارية"، مجمة اقتصاديات شمال  - 

 .345، ص ، دون سنة النشريس مميانة، الجزائر، المركز الجامعي خم07إفريقيا، العدد 
2
فيفرى  08صادر في  ،06، المتعمق بحماية البيئة، ج ر عدد 05/02/1983، مؤرخ في 03-83القانون رقم  - 

 ،)ممغى(.1983
3
صادر   43، يتعمق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ج ر عدد19/07/2003، مؤرخ في 10-03قانون رقم  - 

 .20/08/2003في 
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ذي يحدد مجال تطبيق ال 145-07والذي ألغي وصدر المرسوم التنفيذي رقم   (1)عمى البيئة
 .(2)ومحتوى وكيفية المصادقة عمى دراسة وموجز التأثير عمى البيئة

وألجل تحقيق الموازنة بين الحفاظ عمى الموارد الطبيعية وصيانتيا  استنادا إلى ذلك
من جية وتحقيق الرفاىية اإلقتصادية واالجتماعية من جية أخرى في إطار ما يعرف 

ي مراعاة مختمف جوانب البيئة عند القيام بوضع المخططات التنموية بالتنمية المستدامة ينبغ
واالقتصادية و االجتماعية، وذلك بوضع اآلليات القانونية الكفيمة بإدماج البعد البيئي ضمن 

لذلك تمعب اإلدارة دورا جَد ىام في حماية البيئة، لما تتمتع بو من  إستراتيجية التنمية.
مطة ضبط النشاطات التي يمارسيا األفراد، ثم وفي مرحمة ثانية صبلحيات السمطة العامة وس

القضاء باعتباره مرفق مكمف بتطبيق نصوص القانون لما لو من دور أساسي في حماية 
حاول من خبلل ىذا البيئة من خبلل التحكم بنشاط األفراد في حدود ما يقرره ليا القانون. سن

التقييم البيئي في تحقيق  ةدى فعالية آلية دراسمالبحث اإلجابة عمى إشكالية تتمحور حول 
  .؟وحماية البيئة التنمية المستدامة

ىذا محور الدراسة من خبلل بيان مبدأ دراسة التأثير كآلية من آليات حماية البيئة 
 ) الفصل الثاني(.     والجيات المكمفة بتفعيل دراسة مدى التأثير عمى البيئة )الفصل األول( 

 

                                                           
1
صادر في  ،10المتعمق بدراسة مدى تأثير، ج ر عدد  27/02/1990مؤرخ في  78-90مرسوم تنفيذي رقم  - 

 )ممغى(. 07/03/1990
2
، يتعمق بدراسة التأثير وموجز التأثير عمى البيئة، ج ر عدد 19/05/2007مؤرخ في  145-07مرسوم تنفيذي رقم  - 

 .22/05/2007، صادر في 34
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مدلول "دراسة التأثير عمى البيئة"، في مجال اإلدارة والتسيير البيئي، لداللة  ينصرف 
اإلجراءات التي ترمي إلى تحميل تأثيرات المشاريع المراد إنجازىا عمى من عمى مجموعة 

القرار بمدى  اتخاذزة فيو، ثم جحيط البيئي المنلطبيعة، الم وقياس مدى مبلءمتياالبيئة، 
 .(1)المشاريع بالنظر لطبيعة وحجم تأثيرىا عمى المحيط البيئي المباشر ذهى اعتمادصبلحية 

تم تكريس مبدأ دراسة التأثير عمى البيئة في قوانين عّدة دول، منيا الجزائر، في  
والمرسوم التنفيذي  (2)المتعمق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 39/63أحكام القانون 

المتضمن لكيفيات وآليات إعداد دراسة التأثير عمى  2777-75-59الصادر في  77/545
 .(3)البيئة

 المبحث األول

 عمى البيئة التأثيردراسة  مبدأ لمفيوما

اليدف الرئيسي لكّل سياسات التنمية يقتضي الحفاظ عمى الخصائص الطبيعية إن  
ص دون إحداث تدىور فعاليتيا في المستقبل، وأّن لمموارد البيئية أو تنمية ىذه الخصائ

ة دون تقييم مسبق غالبا ما تحدث تدىوًرا لمبيئة، لمختارة بناء عمى مردوديتيا اآلنيالمشاريع ا
 ة التأثير.فضل إجراء لمتقييم يتمّثل في دراسوالتراث ونوعية الحياة، الصحة وأ

التأثير استجابة لمتطمبات  يمثل التطور القانوني لحماية البيئة بمقتضى دراسة 
مبدأ دراسة  قصودمذلك يتطمب بيان ، اجتماعية وامتدادا لتطمعات وطموحات القانون الدولي

 .)المطمب الثاني( وتكريسو القانوني )المطمب األول(التأثير عمى البيئة 
                                                           

1
مساىمة المجتمع المدني في حماية البيئة، أطروحة لنيل شيادة دكتوراه في العموم، تخصص القانون،  بركات كريم، - 

 .182-181، ص2014جامعة مولود معمري تيزي وزو، كمية الحقوق والعموم السياسية، 
2
 السابق الذكر. ،10-03قانون رقم  - 

3
 السابق الذكر.، 07/145مرسوم تنفيذي رقم  - 
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 المطمب األول

 مبدأ دراسة التأثير عمى البيئةبلمقصود ا

توازن بين البيئة والتنمية عمى سياسة اقتصادية، تعتمد يقوم دراسة التأثير بتحقيق ال 
عمى دراسات  باالعتمادعمى الترشيد العقبلني، وعمى إدخال متطمبات بيئية في أىدافيا 

فيو وسيمة أساسية لمنيوض بحماية البيئة، سيتم التعرض في ىذا المطمب إلى  التأثير البيئي.
خصائص  )الفرع الثاني(،وأىمية ىذه الدراسات  ، أىدافول()الفرع األ  تعريف دراسة التأثير

 .()الفرع الثالث يذه الدراسةير عمى البيئة وأساليب القيام بدراسة مدى التأث

 دراسة مبدأ التأثير عمى البيئة تعريف الفرع األول:

ال يوجد أي تعريف دقيق لدراسة التأثير سواء في القوانين، أو النصوص التنظيمية،  
 .نذكر منيا من الفقياء الذين حاولوا تعريف دراسات التأثير البيئي لكن نجد العديد

 :Flaqueتعريف  -5

بأّنيا تحديد وتقييم اآلثار الفيزيائية واإليكولوجية والجمالية لمنشأة أو قرار، ويجب أن 
تكون ىذه اآلثار سواء مباشرة أو غير مباشرة معتبرة عمى المدى القصير، المتوسط 

 .(1)والطويل

 :M.Prieurتعريف  -2

أّنيا إجراء إداري سابق التخاذ قرار بإنشاء مشروع أو تنفيذ برنامج التييئة العمرانية 
 .(2)بيدف تحديد ومعرفة نتائج المشروع أو البرنامج وآثاره عمى البيئة

                                                           
1
 Cité par : RADDEF Ahmed, la politique et droit de l’environnement en Algérie, thèse de doctorat en 

droit, université de Maine, France, 1991, P 98. 
2
 - PRIEUR Michel, Droit de l’environnement, 4

eme 
Edition, Dalloz, 2004, P62. 
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 :Maydaتعريف  -3

بأّنيا وسيمة تسمح بغرض القيام بإدماج البيئة في خطط وبرامج التنمية ميما كانت 
 .(1)أو المستوى االقتصادي المراد تحقيقوالطبيعة 

 :M/Despaxتعريف  -4

سابقة إلنجاز مشاريع التييئة التي تسمح بتقييم اآلثار السمبية لممشروع بأّنيا دراسة 
 .(2)محل الدراسة

"إن تقييم اآلثار البيئية ليست فقط عمما أو  فيو جاء كما عرفو ويميام كيندي الذي
وفن، فمن حيث كونيا عمما فيي أداة تعمل بالمنيج مم فحسب، بل ىي ع مجرد إجراءات 

العممي من اجل معرفة التنبؤات وتقييم التأثيرات  البيئية ومشاركتيا في عمميات التنمية، ومن 
فيي عبارة تدابير التخاذ القرار لمتأكد من أن التحميل   البيئي لئلحداث لو حيث كونيا  فنا 

 (3)اتحاد القرار".عممية  تأثير عمى
ما يبلحظ من ىذا التعريف أنو نظري يفتقر إلى الجانب القانوني، فدراسة مدى التأثير  

إجراء إداري مسبق لقرار إنجاز منشأة أو وضع »عمى البيئة من الناحية القانونية ىي :
موضع التنفيذ مخطط التييئة الذي ييدف إلى تحديد قبول أثار نشاط المنشأة أو تنفيذ 

  .(4)«مخطط عمى البيئة

                                                           
عن زيد المال صافية، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة عمى ضوء القانون الدولي، رسالة لنيل شيادة نقبل  -1

جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  كمية الحقوق والعموم السياسية،، العام لعموم، تخصص القانون الدوليي افدكتوراه 
 .378، ص2013

2
 - DESPAX  Michel, Droit de l’environnement, Litec Droit, 1980, p 159. 

والبحوث ، مجمة الدراسات "دراسة مدى التأثير عمى البيئة كآلية لحمياتيا من أخطار التوسع العمراني"مجاجي،  منصور -3
 .65، ص2009ارس، كمية الحقوق، الجزائر، جامعة يحي ف، 01العدد العممية، 

لدكتوراه، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي ، رسالة لنيل شيادة التجارة الدوليةاقايدي سامية،  -4
 .17، ص2009وزو، 
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 من خبلل ىذه التعاريف يمكن التوصل إلى النتائج التالية:

لمنشاطات  االعتبار اآلثار الضارةتعتبر دراسات التأثير البيئي إجراء تقني ألخذ في  -
 واألعمال والمشاريع، خاصة تمك التي تتطمب الحصول عمى ترخيص أو موافقة مسبقة.

نفسو إجراء جديد التخاذ القرارات مما  تعتبر دراسات التأثير وسيمة لمتقييم وفي الوقت -
يعبر عن التغيير الكمي في طريقة اّتخاذ القرارات لمحاولة التوفيق بين المسائل 

 والمسائل البيئية. االقتصادية

وتقييم اآلثار السمبية المحتممة، عمى البيئة  بدراستودراسات التأثير البيئي فقط ال تيتم  -
طات العامة، لكن تتضمن وتشمل تقييم لمجموعة تكاليف لمعمل المقترح أو كّل قرار لمسم
 .(1)قتصادية واالجتماعية والبيئيةوفوائد المشروع من الناحية اال

لممشاريع  إجراء التوفيق بين كل العوامل تقنية اجتماعية وثقافية يسمح باختيار سميم -
 (2).المزمع القيام بو

 39-39ر عمى البيئة في القانون أما المشرع الجزائري فقد نص عمى دراسة مدى تأثي
من  والذي تضمن المواد "دراسة التأثير عمى البيئة"ضمن الباب الخامس المعنون ب 

نما  699إلى  693 وىذا القانون لم يعطى تعريف مدى دراسة التأثير عمى البيئة وا 
 .(3)اقتصر عمى وضعيا بأنيا وسيمة أساسية لمنيوض بحماية البيئة

                                                           
1
 .380، ص مرجع سابقزيد المال صافية،  - 

2
 - RADDEF  Ahmed, Op.cit,  p99. 

3
 .، السابق الذكرالمتعمق بحماية البيئة 03-83من القانون رقم  133و  131طبقا لممادة  - 
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تعريف المشرع لدراسة مدى التأثير عمى البيئة يرجع إلى  ولعل السبب في عدم
ن كان التعريف  الخشية من عدم الدقة أو عدم مجيئو جامعا مانعا لممعاني لممطموبة، ىذا وا 

 .(1)لمفقو ليس من وظيفة المشرع بل ىو وظيفة أصيمة

 التأثير عمى البيئة. مبدأ أىداف وأىمية دراسة الفرع الثاني:

لذا  وقائية ىامة لما ليا من أىداف وأىمية أداةتأثير عمى البيئة تشكل دراسة ال
 .)ثانيا( سنتطرق إلى بيان أىداف دراسة مدى تأثير عمى البيئة) أوال( وأىمية ىذه الدراسة

 التأثير عمى البيئة.: أىداف مبدأ دراسة أوال

موجز أن دراسة و  641-39من المرسوم التنفيذي رقم  31جاء في نص المادة 
عمى البيئة تيدفان إلى تحديد مدى مبلئمة إدخال المشرع في بيئتو مع تحديد وتقييم  التأثير

مباشرة لممشروع والتحقيق من التكفل بالتعميمات المتعمقة بحماية الغير اآلثار المباشرة أو 
 .(2)البيئة في إطار المشروع المعني

ة إلى ضمان حماية البيئة في ظل وعمى العموم تيدف دراسة مدى التأثير عمى البيئ  
لى تحقيق األىداف الفرعية اآلتية  : (3)ضمان تحقيق تنمية اقتصادية متكاممة ومتواصمة وا 

التعريف عمى العوامل البيئية المحيطة بالمشروع وتشخيصيا والتنبؤ بيا وتحديد أثرىا  -
فعالية المشروع  وتحديد الفرصة التي تتيحيا والقيود التي تفرضيا بما يساعد عمى تحقيق

 جدارتو البيئية. لتقدير االستثماري

                                                           
1
 ، مرجع سابق،"لبيئة كآلية لحمايتيا من أخطار التوسع العمرانيدراسة مدى التأثير عمى ا"منصور مجاجي،  - 

 .66،67ص.ص
2
 مرجع سابق. ،145-07من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  - 

3
 .342، 339منور أوسرير، فتحية بن حاج جيبللي مغراوة، مرجع سابق، ص ص   - 
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التشجيع عمى إجراء تحقيق شامل وكامل ومتعدد التخصصات عن األضرار البيئية  -
المحتممة ) الكمية والنوعية، اإليجابية والسمبية، اآلنية والمستقبمية( قبل تنفيذ المشروع 

 معالجتيا. وتحديد اإلجراءات الوقائية والتعويضية وبدائميا وطرق

 تحديد مجمل المؤثرات البيئية الطبيعية اإلقتصادية واالجتماعية والقانونية عمى المشروع. -

االرتقاء بالتوعية البيئية من خبلل إشراك أفراد المجتمع في عممية صنع القرار فيما   -
    يتعمق بأحوال البيئة التي يعيشونيا.

ممخالفات البيئية والتي قد تصل إلى إغبلق تفادي الغرامات المالية والعقوبات المختمفة ل -
 المنشأة أو غيرىا من العقوبات التي تعيق النشاط االقتصادي.

تحسين عممية اتخاذ القرار وضمان أن بدائل المشروع الجاري دراستو سميمة وقابمة  -
 لبلستمرار بيئيا. 

دوام مسيرتيا  تحقيق درجة من المتابعة والمراقبة المستمرة لمشاريع التنمية بما يؤمن -
 .(1)ويحول دون انحرافيا عن الخط البيئي

 التأثير عمى البيئة.مبدأ ثانيا: أىمية دراسة 

تتجمى أىمية دراسات التقييم البيئي بوجو عام في تحقيق عّدة مزايا نوجزىا فيما  
 :(2)يمي

مرتبطة بما فييا ذلك الجوانب ال :ضمان حماية البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ عمييا-أ
بصحة اإلنسان وذلك من آثار التنمية التي تفتقد إلى السيطرة عمييا، وذلك بما يتضمن 

بالنوعية البيئية بما يحقق الحماية المنشودة لمبيئة بعناصرىا المختمفة ويمنع تدىورىا  االرتقاء
 واستنزافيا لتظل دائما قادرة عمى إعالة الحياة.

                                                           
 .347منور أوسرير، فتحية بن حاج جيبللي مغراوة، مرجع سابق، ص  -1
ن بمد  دوء لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عثمان محمد غنيم وماجدة أحمد أبو زنط، التنمية المستدامة، دار الصفا -2

 .152، ص 2007النشر، 



 والتنمية المستدامة لبيئةا مبدأ دراسة التأثير كآلية من آليات حماية      األول: الفصل
 

 

 

11 

 مشروعات خطط التنمية لتحقيق ومختمف عناصرىا: إيجاد نوع من التوازن بين البيئة-ب
 المصمحة المشتركة والمتبادلة.

تحقيق القدر البلزم من المتابعة والمراقبة البيئية المستمرة لمشروعات التنمية بما يكفل -ج
 ىذه المشروعات عن المتطمبات البيئية التي تضمن نجاحيا واستمراريتيا. انحرافعدم 

عممية صناعة القرار من خبلل توضيح الرؤى اآلنية والمستقبمية المساىمة في تحسين -د
بكّل اآلثار البيئية اإليجابية السمبية واإليجابية بما يمكن أصحاب القرار من اتخاذ اإلجراءات 
المبلئمة واقتراح البدائل المناسبة لتفادي اآلثار الضارة عمى األخص في مرحمة إعداد خطط 

   (1) وتنفيذ المشروعات.

 .التأثير عمى البيئة بدأموأساليب القيام بدراسة  خصائص الثالث:الفرع 

التأثير عمى  بدأمىذا الفرع لنقطتين بحيث نتناول خصائص دراسة سنخصص  
 .)ثانيا( لقيام بيااأساليب  البيئة)أوال( ثم

 التأثير عمى البيئة. مبدأ خصائص دراسة أوال:

لتي سبق دراسة مدى التأثير عمى البيئة  واالتي أعطيت ل عاريفالت مختمفمن خبلل 
 :التطرق إلييا يتبين أن ىذه الدراسة تتميز عن غيرىا بعدة خصائص أىميا

فيي دراسة مستقبمية تقوم عمى معطيات قائمة ونتائجيا تمثل  :التعامل مع المستقبل .6
   (2)تقديرات محتممة بنسب متفاوتة من عدم اليقين.

البيئة وسيمة إلعبلم الجميور عمى  حيت تمثل دراسة مدى التأثير :اإلعالميالطابع  .1
يتم بيا التدخل لمجابية أي  الكيفيات التيو أثاره المرتقبة عمى البيئة، و  بنوع المشروع

                                                           
1
 .122ميمة حميدة، مرجع سابق، صج - 

2
 .340منور أوسرير، فتحية بن حاج جيبللي مغراوة، مرجع سابق، ص  - 



 والتنمية المستدامة لبيئةا مبدأ دراسة التأثير كآلية من آليات حماية      األول: الفصل
 

 

 

12 

فيي تضمن مساىمة جدية لمجميور في إعداد  روع،خطر يمكن يحدثو ىذا المش
الديمقراطية تشكل صورة " الفقياء بعضوىي عمى حد تعبير  ، أن(1)القرارات

 .(2)"االيكولوجية

معنوي من التعريف عمى  الذي يمكن كل شخص طبيعي أو: و لتشاورياالطابع  .9
، فيي المحددة في القانون اقتراحاتو حسب اإلجراءاتو  تقديم مبلحظاتوالمشروع  و 

تي اآلثار المن عدميا  و  حول المشروع بمعنى إمكانية إقامتو استشارة الجميور بةابمث
ن كانت  اآلراء المحصل عمييا ن تنجم عنو وتمس بالبيئة، ىذا و يرون بأنيا يمكن أ ا 

دارة، حيث ال يوجد أي نص قانوني أثار قانوني، فيي غير ممزمة اإل بأيال تتمتع 
من ىنا ىي ال يمزم اإلدارة بالموافقة أو ، و رظ المحقق باألخذ برأي الجميو يمزم المحاف

 .(3)الرفض

بحيث تتبلءم مع مختمف بالمرونة فيي مصممة  م الدراسة البيئيةتتس المرونة: .4
يرات تكييف نتائج الدراسة عند ظيور متغو  المشاريع ،فالمرونة تعني إمكانية مبلئمة 

، فميست ىناك مجموعة ثابتة من القضايا التي ينبغي جديدة لم تؤخذ بعين االعتبار
  (4)معالجتيا في أي دراسة بيئية.

النظريات تعتمد عمى األسموب العممي و  ونياية لكممفيي ع :بميةية قممسة عادر  .1
يا مطموبة قبل القيام ىي قبمية لكونو البيئة، ثار المشروع عمى آلتقييم العممية 

  (5)أو رفضو. عمى المشروععمى إثرىا تتم الموافقة بالمشروع و 

                                                           
 .69،70ص ص  ، مرجع سابق ، "يا من أخطار التوسع العمرانيدراسة مدى التأثير عمى البيئة كآلية لحمايت"، منصور مجاجي -1
 .15 ، ص2008، 01عددلوطنية لئلدارة، الجريدة الرسمية تقييم البيئي االستراتيجي نحو التنمية المستدامة"، المجمة ا"طو طيار، -2

 .71،72ص ص  ، مرجع سابق،" مرانيدراسة مدى التأثير عمى البيئة كآلية لحمايتيا من أخطار التوسع الع"منصور مجاجي،  -3
  .340ص  منور أوسرير، فتحية بن حاج جيبللي مغراوة، مرجع سابق، -4

5
 - PRIEUR Michel, Op.cit , p 68. 
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وت نوع المشروع ئة، بتفااد دراسة مدى التأثير عمى البيتتفاوت البلزمة إلعد: التكمفة .1
أثاره، تقدير نات البيئية المطموبة لتقييميو و نوعية البياودرجة تشابكو وتعقده و حجمو و 

 .(1)لذلك تحمل الدراسة أصحاب المشاريع تكاليف مالية إضافية

ىي إجراء إداري قبمي  ذلك أن إجراء مدى التأثير عمى البيئة :إجراء إداري وقائي .9
عمى إثره و  كان شخصا عموميا أو خاصا، المشروع سواءحب تطمبو اإلدارة من صا
دراسة ، أما من الناحية الوقائية فيي جوىر المشروع أو رفضو تمنح الموافقة عمى

مدى التأثير عمى البيئة، ذلك أن ىذه األخيرة تقام لتحقيق الوقاية البيئة مما قد تسببو 
  (2)من ضرر ليا.االستثمارية  .المشاريع

: فالعمومية لكونيا دراسة تتطمب في المشاريع المحددة سواء كانت الفعاليةالعمومية - .3
أما الفعالية فذلك تابعة لمقطاع العام أو الخاص أو بغض النظر عن نوعيا صناعية، 

ىذا يمكن من المشروع و مبكرة من عممية إعداد نتائجيا تبرز في مرحمة متقدمة و  الن
 .(3)ناحية البيئةإجراء دراسة واقعية لبدائل مفيدة من 

لدراسة مدى : يمثل عنصر الزمن فترة الزمنية ممتدة بين اإلعداد  عنصر الزمن .9
، ىذه الفترة عمى التراخيص من الجيات المختصة الحصولالتأثير عمى البيئة و 

بطبيعة وكثرة إجراءاتيا و  ىذا يرجع إلى أىمية الدراسة نوعا ما بالطول و الزمنية تتميز 
مقدار نوعية بيانات البيئة وحجمو و الفترة حسب نوع المشروع  الحال تتفاوت ىذه

 .(4)المتوفرة

 

 

                                                           
 .340ص  منور أوسرير، فتحية بن حاج جبللي مغراوة، مرجع سابق، -1

2
 - PRIEUR Michel, Op.cit, p68. 

3
 .340ص   راوة، مرجع سابق،منور أوسرير، فتحية بن حاج جبللي مغ - 

4
 .مرجع نفسو، الصفحة نفسيا - 
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 التأثير عمى البيئة.  مدى دراسةب القيام  ثانيا: أساليب

استخدام أساليب التقييم األثر البيئي لمشاريع اإلنمائية المختمفة في السنوات  أد بدلق
اآلثار البيئية ألصحاب التقييم  تائجن إبرازاألخيرة، حيث تم تطوير العديد منيا من اجل 

 ىناك عدة أساليب منيا: القرار، و 

، ئم تشمل أىم العناصر البيئيةس ىذه الطريقة ىو وضع قوااأس : طريقة القوائم -6
مدى تأثرىا بالضرر البيئي الناتج عن المشاريع اإلنمائية ىذه الطريقة تعطي صورة و 

ىي بذلك تساعد ، و ئة المختمفةبيعنصر ال موجزة وسريعة عن اثر المموثات عمى
عن أثار يحتمل يو مكان الذي يبحثون فصناع القرار البيئي عمى التوجيو الصحيح لم

 .(1)سببيا مشروع ما عمى البيئةيأن 

ز التي تعطي القارئ صورة تتميز ىذه الطريقة بسيولة فيميا فيي تستعمل الرمو 
ن يتم وضع رمز معين لكل اثر ينجم عحيث  ،مستواهموجزة عن قوة األثر البيئي و سريعة و 
  .(2) ت المختمفة عمى البيئةالنشاطا

فالحديث عن ر البيئية اىي من أكثر الطرق الرائدة في عممية التقييم األث المصفوفات:-1
ت فالمصفوفا  "ليوبر لد"نا الحديث عن العادية باإلضافة إلى مصفوفة يجر المصفوفات 

ترتيب تم ترتيب أنشطة المشاريع أفقيا و ي ذو بعدين،العادية ال تخرج عن كونيا جدول 
لبيئة إما بصورة ان العبلقة السببية بين األنشطة و يتم التعبير ع عناصر البيئة عموديا،

                                                           
مذكرة  ،البيئية في ظل التنمية المستدامة، دراسة حالة الجزائرعبد القادر عوينان، تحميل اآلثار االقتصادية  لممشكبلت  -1

القتصادية، جامعة سعد عموم التسيير، قسم العموم اقتصادية و ، كمية العموم االماجستير، التخصص نقود مالية و بنوك
 .79ص ص ، 2008 دحمب، البميدة،

2
زايد قفطان الحوري، أساسيات عمم البيئة، تحرير عبد القادر عابد غازي   سفا ريني،  ،د الكريم الريماويعمر عب - 

 .300ص  ،ار وائل لمطباعة و النشر، األردنالطبعة الثالثة ، د
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 األثرمربع التقاطع بين عنصر البيئة و  في عبلمة )*( بوضعذلك كمية أو نوعية و 
 .(1)عن النشاطالناجم 

براز و رض فتضمن ع "ليوبر لد"عن مصفوفة أما  ة لعناصر المشاريع ياآلثار البيئا 
وىي امتداد  6396 قد تطورت ىذه المصفوفة "لون ليوبر لد"  سنةووقياس قوتيا وأىميتيا، 

 (2)يتمخص عمل مصفوفة ليوبر لد كالتالي: و ،لطريقة القوائم

 تعنون األعمدة، ه  التعريفات في أعمى المصفوفة و تعريف جميع األنشطة وتوضع ىذ-ا

 الظروف البيئية الراىنة.ا الصفوف يكتب فييا أم

في أعمى زاوية يوضع قيمة التأثير أو حجم ىذا األثر يقسم كل مرجع إلى نصفين، و -ب
  أما في أسفل المربع فيتم اإلشارة إلى أىمية األثر.

حيث يكون واحد أدنى  (63-6تتراوح من واحد إلى عشرة )يتم وضع األرقام بحيث  -ج
 ال يوضع صفرا.مثل أعمى قيمة و شرة يعو  قيمة،

 (  إذا كان التأثير سمبيا.-، وتوضع إشارة )إيجابياتوضع إشارة )+( إذا كان التأثير  - د

بدائل المشروع، معايير متعددة االختيار بين  أن يتناول: وىو أسموب نظمالتحديد  أسموب-9
ث ألحد العناصر مع ىذه المعايير يتطمب لتحديدىا فيم طبيعة التفاعبلت التي يمكن أن تحد

أنواع العناصر األخرى ومع النظام ككل،  كما يتطمب لتحديد نموذج التحميمي االعتماد عمى 
أخرى من النماذج كنموذج التحقيق األمثل، فاألول يمثل نسخة مطابقة األصل لممشروع 

                                                           
 .349ص  مرجع سابق، منور أوسرير، فتحية بن حاج جبللي مغراوة، -1
 .300ص  عمر عبد الكريم الريماوي ،زايد قفطان الحوري، مرجع سابق، -2
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 تمك العوامل،وبيئتو، فيتم إدخال وتنويع العوامل البيئية لفيم التفاعبلت المعقدة بين المشروع و 
 (1)الحمول في ظل القيود البيئية. إليجادالثاني فيسعى  أما

: تتم ىذه الطريقة مجموعة من الخرائط تشمل كل واحدة منيا  طريقة الخرائط المركبة-4
وااليكولوجية، يتم  االجتماعية واالقتصاديةمن النواحي الطبيعية و عمى البيانات تتضمن 

رة مركبة في شكل خريطة واحدة لذلك سميت بطريقة الخرائط عطاء صو إتركيب ىذه البيانات 
 . (2)المركبة

ىي من األساليب القديمة المستعممة التي تمتاز بالسيولة، حيث يتم  الطريقة المباشرة:– 1
األثر البيئي أفقيا، ويوصف األثر البيئي عمى النحو العناصر البيئية عموديا، وعرض ترتيب 

 (3)تي:اآل

 ال يوجد اثر.-

 .فيوال مشكوك  -

 .األمداثر قصير -

 اثر طويل األمد.-

 اثر ارتدادي.-

 

 

                                                           
  .81،82ص  ،عبد القادر عوينان، مرجع سابق -1
 .349منور أوسرير، فتحية بن حاج جبللي مغراوة، مرجع سابق، ص  -2
 .303ص  زايد قفطان الحوري، مرجع سابق، ،عمر عبد الكريم الريماوي -3
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 المطمب الثاني

 .عمى البيئة التأثيرمبدأ التكريس القانوني دراسة 

لم كتقنية جديدة مشروعة و ستوكيمن إعبلن  ظيرت دراسة التأثير إبتداء
ام بالتقييم لتز العمى المستوى الوطني والدولي وتضاعفت المصادر القانونية ا

طارا ليذا التطور، سنخصص  بمقتضي دراسة التأثير، ويعتبر قانون البي ئة مجاال وا 
)الفرع مى المستوى الداخميعمدى التأثير دراسة ل القانوني تكريسالفي ىذا المطمب 

    والتكريس القانوني لدراسة مدى التأثير عمى المستوى الدولي)الفرع الثاني(. ( األول

 في القوانين الوطنية. ل:الفرع األو

ظيرت دراسات التأثير ألول مّرة في الواليات المتحدة األمريكية بمقتضى القانون   
، ثّم قامت دول عديدة بتكريس ىذا اإلجراء في قوانينيا الوطنية كفرنسا 5972الوطني لمبيئة 

ند، ايبل، وغيرىا من الدول كتونس، اليند، الصين وت5983والجزائر  5978وكندا  5976
 :ه الدول فيما يميسنتولى دراسة بعض ىذ

 أوال: في القانون األمريكي.

مما أّدى إلى ظيور عدة جمعيات  ،عرفت الو.م.أ تدىوًرا بيئًيا خطيًرا في الستينات 
مما أّدى إلى ظيور ألّول مّرة قانون وطني لمسياسة  ،تنادي بحماية والحفاظ عمى البيئة ذلك

ييدف إلى تشجيع التجانس بين اإلنسان وطبيعتو ومحاولة  قانون عام البيئية، وىو عبارة عن
 قدر المستطاع إصبلح األضرار البيئية.

وأنشأ ىذا القانون مجمس لنوعية البيئة يتمّتع بسمطة إصدار توجييات في ىذا المجال  
نقطة  يعتبر ىذا القانون ،(1)تعادل من حيث القيمة القانونية المراسيم التنفيذية في فرنسا

                                                           
1
 - GINGO Maryse , gestion de l’environnement et les études d’impact, Paris, 1991, p18-19. 
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بالحق في البيئة، وأن القانون الوطني لمسياسة البيئية، ال  االعترافلمتطور نحو  انطبلق
ّنما قواعد دقيقة خاصة تمك المتعمقة بوضع تقرير البيئة في المادة   572يعتبر نًصا فمسفيا، وا 

 .(1)من القانون الوطني لمسياسة البيئية

المشاريع التي تتطمب ترخيص فيدرالي، يتعمق إجراء تقرير التأثير بكّل األنشطة و  
ويجب أن يتضمن التقرير آثار المشروع المقترح عمى البيئة، والحل المقترح في حالة حدوث 

الستعمال المحمي لمبيئة  انعكاساتأضرار، والحمول األخرى البديمة، ىذا باإلضافة إلى تحديد 
 .(2)عمى المدى القصير والطويلواإلنتاجية 

من القانون الوطني لمسياسة البيئية تدابير  572من المادة  )ب(و )أ( تتضمن الفقرة 
ح الفيدرالية لتقييم اآلثار البيئية، عمييا من طرف المصال جب االعتمادخاصة بالطريقة التي ي

وذلك بالمجوء إلى المختصين  االختصاصاتويجب أن يتّم التقييم في إطار منيجي ومتعّدد 
، وأن المناىج الواجب تطبيقيا يجب أن تأخذ في االعتبار تماعيةواالجفي العموم الطبيعية 

 .(3)العوامل االقتصادية والتقنية والعوامل األخرى إلى ال يمكن تقييميا حالًيا

التي أنشأت تقرير التأثير العامل الزمني عند تقييم إيجابيات  /ج2المادة كما أدخمت  
وبناًءا عمى  ة أو المشروع المزمع إنجازهوسمبيات القرار المتخذ من طرف السمطة المعني

محمي لمبيئة ال االستعمال انعكاساتفقد أضاف إلى  5973توجييات مجمس نوعية البيئة 
 عمى اإلنتاجية، انعكاسات استعمال المحمي لمبيئة عمى استنزاف الموارد الطبيعية.

                                                           
1
- Cité par: REDDAF  Ahmed, Op.cit, p104. 

2
- Idem, p105. 

3
- Ibidem, p 106. 
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وجييات مجمس تعّرضت لتعديل بناء عمى ت 572من المادة  )ىـ(وأخيًرا فإّن الفقرة  
نوعية البيئة التي أصبحت تكّرس دراسة تأثير، خاّصة لكّل مشروع يحس بالموارد النادرة أو 

 .(1)تنجم منو آثار ال يمكن إصبلحيا أو إعادة الحالة إلى ما كانت عميو

ييدف كّل ىذا إلى منع تحويل تقرير التأثير إلى مجّرد بيان أو نموذج لعرض  
روع. إذ تشترط الفقرة نفسيا أن يتضمن تقرير التأثير المتغّيرة المعمومات المقدمة لممش

 .(2)القصوى التي يقصد منيا التخمي تماما عن المشروع

 :ثانيا: في القانون الفرنسي

أصبحت إلزامية دراسة التأثير في فرنسا بمقتضي قانون يتعمق بحماية الطبيعة في 
ات السابقة إلنجاز مشاريع التي التي تقضي: بأن الدراس 31في المادة  63/39/6391

بسبب أىميتيا أو حجميا عمى الوسط الطبيعي يمكن أن تمحق أضرار بالطبيعة، يجب أن 
 .تخضع لدراسات تأثير تسمح بتقييم النتائج

المتعّمق بحماية الطبيعة، صدرت عّدة  57/76/5976إبتداًءا من صدور قانون  
ي إطار عام أو خاص، ومن أىم ىذه نصوص تشريعية تنص عمى مبدأ التقييم سواء ف

 الخاص بالمنشآت المصنفة لحماية البيئة. 5976-77-59القوانين نذكر قانون 

لم يتعرض كبل النصين بالتفصيل لكّل الجوانب المتعّمقة بدراسة التأثير، ترك األمر  
شير إاّل في  61حوالي  5976المرسوم التنفيذي لقانون لمنصوص التنظيمية، لم يصدر 

. وذلك ما أكده مجمس الدولة 6393-36-36ولم يدخل التنظيمية إال في  61-63-6399
 .(3)6393ماي  4الفرنسي في حكمو الصادر في 

                                                           
1
 .384زيد المال صافية، مرجع سابق، ص- 

2
- REDDAF  Ahmed, Op.cit, p108. 

3
- Idem. 
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أدى إلى إنقاذ ىذا التأخير الذي سمح بإنشاء المنشآت النووية دون إنجاز دراسات  
 .Marvilles, lamanvilleالتأثير، ونذكر من ىذه المنشآت 

ىذا القانون كانت سيئة  انطبلقةفي ىذا الصدد أن  R.Romiويصّرح األستاذ  
 ولمعرفة مدى فعالية نظام التأثير الفرنسي يجب التعّرض لمنقاط التالية:

 .لبيئةعمى ا مجال تطبيق دراسة التأثير ( أ

 المشاريع التي تخضع لدراسة التأثير ىما: اختيارمعيارين لتحديد  5976وضع قانون  

 أىمية المشروع وحجمو. -

( أدخمت النصوص التنظيمية إجراًءا 1مشروع عمى الوسط الطبيعي )المادة انعكاسات ال -
 جديد يتمثل في موجز التأثير الذي يتطمب شروط أقل صرامة.

مقارنة بالنموذج األمريكي، فالنموذج الفرنسي ال ينصب عمى األعمال التنظيمية التي 
 ،(1)ضعتيا لدراسة التأثيرتتخذىا السمطة التنظيمية، كما ىو الحال في )الو.م.أ( التي أخ

عمى تقييم اآلثار المباشرة وال يأخذ بعين االعتبار اآلثار الغير  5977ويقتصر مرسوم 
 .(2)المباشرة

 5977الذي عّدل مرسوم  5993-72-25تداركت فرنسا ىذا النقص بصدور مرسوم  
 اآلثار 5993، حيث أضاف المرسوم 5985الصادرة في  31رقم  تطبيق لمتوجيية األوروبية

 .(3)الغير المباشرة، واآلثار المتوقعة والمستمرة مع الزمن

 

                                                           
1
 - REDDAF Ahmed, Op.cit, p109. 

2
 - Idem, p110. 

 .386زيد المال صافية، مرجع سابق، ص -3
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 ب(غياب المتغّيرة:

لتحقيق توازن أكبر بين المتطمبات  اختيارالمتغيرة تتمثل في التوصل إلى أفضل 
 االقتصادية والضرورات البيئية، ومن ىنا تظير أىمية المتغيرات كعناصر أساسية لبلختيار

لمتغيرة في القانون الفرنسي موضوع نقاش حاد بين مؤيدين كانت محاولة إدخال مفيوم ا
التي  2/3ومعارضين، فيناك من يرى إمكانية تعويض مفيوم المتغيرة بما ورد في المادة 

تشترط عمى صاحب المشروع أن يقّدم ويعرض األسباب واالىتمامات البيئية التي جعمتو 
 .(1)يتمّسك بالمشروع من بين الحمول األخرى المتصّورة

إّن غياب المتغّيرة في دراسة التأثير يعني قبول المبدأ مع فقدانو لكّل معنى، وذلك ما  
منتقًدا نظام دراسة التأثير في القانون الفرنسي بأّن"  J.L.Chapuisatعّبر عنو األستاذ 

دراسة التأثير تبدو كزرع عضو في جسم غير مستعد بما فيو الكفاية، لقبول العضو وأّن 
 .(2)فض العضو في الجسم كثيرة مقارنة مع عوامل النجاحأسباب ر 

 ثالثا: في القانون الكندي.

 6393أّول مقاطعة كندية أخذت بإجراء دراسة التأثير عمى البيئة  Québecتعتبر  
العامة لمبيئة، مكّمف باإلعبلن عن  مساتجكما أنشأت مؤسسة مستقمة تسمى مكتب ال

، فيو جياز استشاري القراراتميور من المساىمة في اّتخاذ دراسات التأثير لكي يتمّكن الج
الذي  Québecدائم ومستقل عن السمطات العامة ووسيط بين الجميور ووزير البيئة في 

 يتمقى بدوره تقارير التحقيق وتوصيات المكتب.

                                                           
1
 - RADDEF Ahmed, Op.cit, p111. 

2
 .387زيد المال صافية، مرجع سابق، ص  - 
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المراجعة برامج أو  Québecيمزم المكتب باستشارة المواطنين في مجموع مناطق  
ة، ويعمل عمى تسييل مساىمة الجميور فيما يتعّمق بتقييم التأثير عمى البيئة سياسات بيئي

 .(1)بالنسبة لممشاريع الضخمة الخاصة بالتنمية االقتصادية

 رابعا: في القانون الجزائري.

في القانون الوضعي الجزائري  6339يعتبر دراسة التأثير أداة جديدة أدخميا قانون 
، أخذ المشرع الجزائري بيذا اإلجراء (2)لمنيوض بحماية البيئة الذي يصفيا عمى أنيا وسيمة

 بالمساس المتكرر بالبيئة والتي يصعب في بعض األحيان أن تكون موضوع تعويض عادل.

الممغى الذي يتعمق بحماية البيئة صدر مرسوم تنفيذي رقم  39-39استنادا إلى قانون 
أثير عمى البيئة يحدد الشروط التقنية متعمق بدراسة الت 31/6333/ 19المؤرخ في  33-93

من قانون  61والتنظيمية لتنفيذ دراسات التأثير، كما تم تكريس إجراء دراسة التأثير في المادة 
، يتعمق 63/31/1339المؤرخ في  641-39، وصدر المرسوم التنفيذي رقم 63-39رقم 

 تأثير عمى البيئة. بتحديد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات الصادقة عمى دراسة وموجز ال

 عمى المستوى الدولي.التأثير عمى البيئة  مدىالتكريس القانوني لدراسة  :الثانيالفرع 

ألّول مّرة األخذ في االعتبار  6391المجتمع الدولي بمناسبة مؤتمر ستوكيولم  دعى 
إذ تقضي الفقرة السادسة من دباجة  تأثير نشاطات اإلنسان عمى البيئة في منظور شامل

" أننا اليوم في ظرف من التاريخ ينبغي عمينا توجيو أعمالنا في :  6391عبلن ستوكيولم إ
 .(3)العالم كمو بالتفكير أكثر عمى انعكاساتيا عمى البيئة"

                                                           
1
 -PAUL Halley, A. Melissa "de forte, le bureau d’audiences publiques sur l’environnement" (Bape) : 

participation publique et évaluation environnementales, N°1, 2004, p5-6. 
2
 المتعمق بحماية البيئة. 03-83من قانون  13المادة  - 

3
 1972ة، يمؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمعبلن ستوكيولم المتعمق بشأن إ - 
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يعني تقييم النشاطات التي يمكن أن تكون ليا آثار ضارة عمى البيئة كمبدأ مكتسب  
ليا مختمف المصادر الدولية المتنّوعة التي ليذا الفرع من القانون الدولي، وىذا ما تعرض 

 .عبلناتإلفي االتفاقيات وا كّرست دراسات التأثير

 .المرنةأوال: المصادر 

نجد عمى المستوى الدولي عّدة إعبلنات صادرة من منظمات دولية منذ سنوات تنص  
 :عمى مبدأ التقييم أو دراسة التأثير منيا

 6394-66-64ة في إعبلن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حول السياسة البيئي -
 .(1)(3)المبدأ 

يمزم الدول األطراف التي تمارس أنشطة قد تحدث  5982الميثاق العالمي لمطبيعة  -
إختبلل في توازن الطبيعة أن تقوم بتقييم آلثارىا ونتائجيا عمى البيئة قبل الشروع فييا 

 .(2)فبوقت كا

البيئة، إذ لم تقبل بطيئة إلعداد سياسة عامة لحماية  ىكذا سارت أوروبا عمى خطى
مثل بريطانيا التي  5985دراسة التأثير من طرف العديد من الدول األوروبية إلى غاية 

 .5988-77-73أدخمت دراسة التأثير في تشريعاتيا الوطنية قبل 

اإلنتقادات من طرف المختصين بسبب تضييقيا  5985تعرضت التوجيية األوروبية 
شاريع الواردة في الممحق األول من التوجيية والخاضعة تطبيق دراسة التأثير، فالم لمجال

لدراسة التأثير قميمة مقارنة مع التشريع األمريكي والفرنسي، من ىذه المشاريع المنشآت 
الضخمة لتكرير البترول، تحويل الغاز، تمييع الفحم، ... ولم يرد ضمن القائمة المنشآت 

 نسان ولم تتضمن إنشاء الطرقات السريعة.النووية رغم خطورتيا عمى البيئة وعمى صحة اإل
                                                           

1
 .388زيد المال صافية، مرجع سابق، ص - 

2
 .389نقبل عن زيد المال صافية، نفس المرجع، ص  - 
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كما تضمن الممحق الثاني من التوجيية قائمة طويمة لممشاريع التي ال تخضع لمدراسة 
ذا تبين تحمل  سمبية عمى البيئة حينئذ يجب إخضاعيا لدراسة التأثير  انعكاساتالتأثير وا 

  .(1)سواء بسبب طبيعتيا أو حجميا أو موقعيا
 لممزمة.ثانيا: المصادر ا

ظيرت العديد من االتفاقيات، منيا ما يتعّمق بصفة مباشرة وكمية بدراسات التأثير،  
نذكر عمى سبيل المثال بالنسبة  ومنيا ما يتضمن تطورات محددة خاصة بالتقييم البيئي.

 لمنوع األول:
وتنص في (ESPOO) .5995-72-25تقييم األثر البيئي العابر لمحدود في  اتفاقية -

عمى أن: " يتخذ كل طرف التدابير القانونية واإلدارية وغيرىا من التدابير  31/1المادة 
البلزمة لتطبيق أحكام ىذه االتفاقية بما في ذلك حالة األنشطة المقترحة ... التي يكون 
من المحتمل أن تسبب آثار ضارة جسيمة عابرة لمحدود، وضع إجراء لتقييم األثر البيئي 

عداد تقييم األثر البيئي" يسمح بمشاركة الجميور جاءت االتفاقية في إطار ومجال  .وا 
 محدد مع تكريس مفيوم موسع لدراسة التأثير في المجاالت البيئية المعنية.

-73-57اتفاقية ىمسنكي المتعمقة باآلثار العابر الناجمة عن الحوادث الصناعية في  -
5992.(2) 

 محددة ودقيقة خاصة بالتقييم والبيئي مثل:أما بالنسبة لمنوع الثاني التي تتضمن تطّورات 

التي  276-274، المادتين 5982-52-57اتفاقية األمم المتحدة حول قانون البحار  -
وبوجو خاص تبقى الدول قيد المراقبة اآلثار الناتجة عن أي أنشطة أو تقوم بيا  تنص:

  لى تمويث البيئة البحرية.قصد البث في ما إذا كان من المحتمل أن تؤدي ىذه األنشطة إ

 

 (3)بصفة عامة. 547المادة  5992اتفاقية األمم المتحدة حول التنوع البيولوجي  -

                                                           
1
 .389سابق، صمرجع  .زيد المال صافية، - 

2
د المتولي محمد، نقل النفايات الخطيرة عبر الحدود والتخمص منيا في صور أحكام القانون الدولي، دار خالد السي - 

 .346، ص 2005 النيضة العربية القاىرة،
3
 .391 أ.زيد المال صافية، مرجع سابق، ص -  
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ود ذلك من المصادر القانونية المكرسة لمبدأ دراسة التأثير ليست ليا آثار فعالة، يع إن  -
جية إلى عدم تحديد وسائل تنفيذ مبدأ دراسات التأثير وعدم تحديد مضمونة خاصة فيما 

الواجب  اإلجراءاتيتعمق باألضرار العابرة لمحدود، تمنح حرّية واسعة لمدول في تحديد 
اتخاذىا لتقييم تمك اآلثار وتقدير خطورة النشاطات التي تقوم بيا حسب إمكانياتيا، 

ل الضحية مقّيدة، ألّنيا في وضعية يصعب عمييا إثبات خطورة النشاطات، وتكون الدو 
إذا قامت الّدول صاحبة المشروع دراسات تبّين عدم خطورة النشاط، مثمما ىو الحال في 

 .(1)ونيوزيمنداقضية مواصمة التجارب النووية بين فرنسا 

 ثالثا: موقف القضاء الدولي من المبدأ.

ة لكنو يحظى باعتراف عمى المستوى أثير مبدأ تابعا لمبدأ الحيطة التيعتبر مبدأ دراس 
أّن مبدأ دراسة التأثير وصل إلى  Wearmentryيؤكد القاضي  في ىذا الصددو الدولي، 

 .االعتبارمستوى من التطور واالعتراف يبّرر لممحكمة أخذه في 

القيام  قانوني عمى كّل من يزعم التزامعمى أّن ىناك  M.D.J.Mackayالقاضي يؤّكد  
 بنشاط بإثبات أّن ذلك النشاط ال يحدث أخطاًرا غير مقبولة عمى البيئة.

االلتزام القانوني  احترامإّن تقييم تأثير النشاط عمى البيئة ييدف إلنشاء إجراء يضمن  
 الدولي بحماية البيئة.

د الطبيعية والبيئية ر االخاصة بالمو  Nouméa 5986 اتفاقيةمن  56تتضمن المادة  
صريح لمقيام بتقييم التأثير قبل القيام بالمشاريع  التزاممنطقة المحيط اليادي الجنوبي  في

 عمى الوسط البحري. انعكاساتالكبيرة التي يمكن أن تكون ليا 

تمزم دول األعضاء بمنع والتقميل ومكافحة  Nouméa اتفاقيةمن  52المادة  أما 
 .(2)التي قد تنجم عن تجارب نوويةالتموث في المناطق التي تطبق فييا االتفاقية 

                                                           
1
 .392، 391ص  ص  ،نفس المرجع - 

2
 . 392 زيد المال صافية، مرجع سابق، ص - 
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 المبحث الثاني

 .ياومجال ىااومحتو  مراحل إنجاز دراسة مدى التأثير عمى البيئة

التي تمر بيا دراسة مدى التأثير عمى البيئة،  ةتعد المراحل التقنية والمراحل القانوني
ترط فييا األساس في عممية التقييم البيئي، وعميو وجب عمى الجيات المختصة التي يش

السير عمى إتماميا عمى أحسن وجو ألن أي خمل  .(1)الكفاءة العممية والعممية وكذا التأىيل
يطرأ أثناء القيام بيما سينعكس عمى مصداقية الدراسة وصحتيا، وبالتالي ينعكس عمى البيئة 

 حماية البيئة السبب في اإلضرار بيا. يجد ربيابالسمب فتصبح الدراسة التي كان 

 ب األولالمطم

 التأثير عمى البيئة. مدىمراحل إنجاز دراسة 

 رعفتطرق بداية إلى تبيان المراحل التقنية لدراسة مدى التأثير عمى البيئة )السيتم ال
 الثاني(. لفرعاتطرق إلى المراحل القانونية التي تمر بيا الدراسة )ال يتم األول(، ومن ثم

 التأثير. دىم الفرع األول: المراحل التقنية لدراسة

الحديث عن المراحل التقنية لدراسة مدى التأثير عمى البيئة يستدعي التطرق إلى 
( وكذا تبيان التأثير عمى البيئة )أوال التي تمر بيا دراسة مدى األساسية الخطوات التقنية

 (.تم بيا ىذه الخطوات )ثانياالتي ت المراحل التقنية التكميمية

ل الخطوات التقنية ىذا الفرع إلى نقطتين بحيث نتناو  قسمولدراسة ىذه الخطوات ي 
 (.)ب ة(، ثم الخطوات التقنية التكميمياألساسية )أ

                                                           
 ،2008ق مقري، مشكبلت التنمية والعبلقات الدولية، الطبعة األولى، دار الخمدونية، القبة القديمة، الجزائر، عبد الرزا- 1

 .272ص 
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 .التأثير عمى البيئة  مدى الخطوات التقنية األساسية لدراسة :والأ

الخطوات التقنية األساسية لدراسة مدى التأثير عمى البيئة، تتمثل في المراحل التقنية  
عمى المشروع أو رفضو، أو باألحرى ىي المرحمة التي  ةخاذ القرار إما بالموافقالتي تسبق ات

يتم عمى أساس نتائجيا الموافقة عمى إقامة المشروع أو رفض إقامتو، وتندرج ضمن ىذه 
المراحل: مرحمة تحميل المشروع وفحص البيانات االقتصادية والتقنية المتعمقة بيا )أ(، 

 مزمع إقامة المشروع فييا )ب(، ومرحمة تحميل اآلثار )ج(.وتحميل خصوصيات البيئة ال

وصول إلى ىذه المراحل وجب اإلشارة إلى مرحمة ميمة تتمثل في مرحمة الولكن قبل  
اإلعداد لدراسة مدى التأثير عمى البيئة التي تعد مرحمة أولوية يتم فييا جمع المعمومات 

، وكذا مراجعة التشريعات البيئية خاصة ما (1)تقييمالمتعمقة بالتقنيات الحديثة البلزمة لعممية ال
 تعمق منيا بدراسات التأثير عمى البيئة.

 :.تحميل المشروع وفحص البيانات االقتصادية والتقنية المتعمقة بو5

تتم ىذه المرحمة بالتزامن مع القيام بالمراحل االقتصادية والتي  تندرج ضمنيا دراسة  
، وكذا المراحل التقنية األخرى لممشروع التي يتم فييا مناقشة (2)الجدوى االقتصادية لممشروع

تبرير البدائل االقتصادية والتكنولوجية المقترحة لممشروع المزمع إنجازه، وكذا تحميل البيانات 
المقترحة المتعمقة بإنجاز المشروع وذلك بوصف تنفيذ مختمف مراحل المشروع وشروطيا، 

، فيتم في ىذه المرحمة وصف (3)رق االستغبلل والصيانةوتحميل طرق التشغيل وتحديد ط

                                                           
 .296عمر عبد الكريم الريماوي، زايد قفطان الحوري، مرجع سابق، ص - 1

مشروع ما عمى أسس  دراسة الجدوى اإلقتصادية ىي دراسة نظرية وعممية تبحث في مدى التي يمكن تحقيقيا من - 2
ر ، فتحية بن حاج جيبللي مغراوة، مرجع  يمنور أوسر  أنظر في ذلك، لمتاحة بغرض تبني القرار السميم،تحميمية لمبدائل ا

 .332 سابق، ص

البيئة في الجزائر، رسالة لنيل شيادة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبو بكر آلليات القانونية لحماية ايحيى وناس، - 3
 .179ص  ،2007بمقايد، تممسان، 
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المشروع من خبلل تبيان موقعو وحجمو والعمر االفتراضي لمكوناتو، وكذلك تصنيف 
ذا كان يحتاج  المشروع لمعرفة ما إذ كان يحتاج إلى دراسة مدى التأثير عمى البيئة أم ال، وا 

 .(1)التأثير عمى البيئة أم موجز التأثير لمتقييم البيئي فيل تناسبو دراسة

 :.تحميل خصوصيات البيئة المزمع إنجاز المشروع فييا2

في ىذه المرحمة يتم وصف البيئة التي يراد إنجاز المشروع فييا، وذلك بتصنيف  
عناصر البيئة الموجودة في الموقع سواء البيئة الطبيعية أو الحضرية، مع األخذ بعين 

لتنوع البيئي الذي قد يوجد في المنطقة الواحدة، وذلك االعتبار خصوصية كل موقع وكذا ا
، فيتم وصف الوضع (2)بيدف تحديد اآلثار المحتممة لمنشاط المزمع مع القيام بو عمييا

البيئي القائم حال القيام بالدراسة، وبناء عميو محاولة التنبؤ العممي باآلثار التي يمكن أن 
 يسببيا المشروع المراد إقامتو لمبيئة.

 :(3).مرحمة تحميل اآلثار3

يتم في ىذه المرحمة تحميل النتائج المتوصل إلييا من المرحمتين السابقتين ودمجيا،  
والسمبية المحتمل أن  ةقتة، اإليجابيشرة وغير المباشرة، الدائمة والمؤ تحديد اآلثار المبا بغية

مبية تتضمن تكون لمنشاطات موضوع الدراسة عمى البيئة، وكذا وضع خطة لآلثار الس
، ويتم في ىذه المرحمة تحضير (4)إجراءات لتخفيفيا أو لعبلجيا حتى تصبح مقبولة بيئيا

تقرير التأثير البيئي من طرف الجية المكمفة بالقيام بيذه الدراسة الذي يمكن أن يتضمن 
 :(5)المواضيع التالية

                                                           
 . 347 ،346ص  منور أوسرسر، فتحية بن حاج جيبللي مغراوة، مرجع سابق، ص - 1

 .179مرجع سابق، ص  يحي وناس، -2

 .فحة نفسياصالالمرجع نفسو،  - 3

 .347منور أوسرسر، فتحية بن حاج جيبللي مغراوة، مرجع سابق، ص  - 4

 .297 ،296 ص عمر عبد الكريم الريماوي، زايد قفطان الحوري، مرجع سابق، ص - 5
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 وصف المشروع )طبيعتو وأىدافو(. -

 تحديد اآلثار البيئية.-

 قييم األثر البيئي.طرق ت-

 وصف الوضع البيئي الموجود.-

 وسائل تخفيف التأثيرات ومراقبتيا )خطة اإلدارة البيئية(.-

 راحات تسعى لتخفيف األثر السمبية.استنتاجات وتوصيات تتضمن اقت-

 الخطوات التقنية التكميمية لدراسة مدى التأثير عمى البيئة:  :ثانيا

تأثيرات التي يمكن أن تمحق بيا أثناء وبعد مرحمة حرصا عمى البيئة وخوفا من ال 
إنجاز المشروع، تم إيجاد مراحل تقنية تكميمية تواكب مرحمة تنفيذ المشروع ومرحمة ما بعد 

 (1) اإلنجاز، ىذه المراحل ىي مرحمة المتابعة )أ( ومرحمة التقييم )ب(.

 :: مرحمة المتابعة5

فييا الدقة المتناىية، فيي تبقى نتائج  نتائج دراسة مدى التأثير عمى البيئة ال يطمب 
احتمالية نظرا لمطابع المتجدد لمنتائج العممية من جية، وخصوصية البيئة التي تخضع 

 (2) عناصرىا لمتغير الدائم من جية أخرى.

من ىذا المنطمق ظيرت الضرورة إليجاد مرحمة تقنية مكممة لممراحل التقنية الخاصة  
بيئة قبل إنجازىا، ىذه المرحمة يتم فييا متابعة ومراقبة اآلثار بدراسة آلثار المشاريع عمى ال

واالنعكاسات غير المتوقعة والتي ظيرت بعد الشروع في تنفيذ المشروع، ىذه المرحمة تعتمد 

                                                           
 .179مرجع سابق، ص  يحي وناس، -1

 .294مرجع سابق، ص  ،مر عبد الكريم الريماويع -2
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في صحة نتائجيا عمى مدى موضوعية المراحل التقنية األساسية من عممية التقييم وعمى 
ثار االقتصادية والتقنية المتعمقة بو، وكذا مرحمة األخص مرحمة فحص المشروع وتحميل اآل

 .(1)تحميل خصوصيات البيئة المزمع إنجاز المشروع فييا

عة مرحمة بالغة األىمية كونيا تسمح باكتشاف ورصد اآلثار غير باوتعتبر مرحمة المت 
دخال التعديبل ت البلزمة المتوقعة والتدخل السريع لحماية البيئة، والعمل عمى سبلمة التنفيذ وا 

 .(2)إلصبلح المسار

 : مرحمة التقييم:2

ىذه المرحمة تمي مرحمة المتابعة وىي تتعمق بالكشف عن مدى دقة التوقعات المباشرة  
التي تم تصورىا، وفي حالة عدم دقتيا يتم اقتراح التدابير المبلئمة لتخفيف اآلثار السمبية 

 .(3)لممشروع عمى البيئة التي لم يتم توقعيا

ذا تتحقق المرافقة البيئية لممشروع من قبل الشروع في التنفيذ إلى غاية االنتياء وبي 
 منو، في سبيل تحقيق حناية فعالة لمبيئة.

 موجز التأـثير عمى البيئةو المراحل القانونية لدراسة  الثاني: الفرع

وفي أن تست ال يكفي لتمام دراسة مدى التأثير عمى البيئة بالنسبة لممشاريع ال تتطمب
 البد من المرور عمييا حتى يتم إضفاءالمراحل التقنية فقط، إنما ىناك إجراءات قانونية 

بدراسة وموجز التأثير عمى البيئة  المتعمقة المراحل ىذه، لدراسة الصفة القانونية عمى ىذه ا
(، مرحمة والمصادقة ثانيا(، ومرحمة التحقيق العمومي )أوالوىي مرحمة فحص الدراسة )

 (.اثالث)
                                                           

 .180يحي وناس، مرجع سابق، ص - 1

 .297الحوري، مرجع سابق، ص  عمر عبد الكريم الريماوي، زايد قفطان- 2

 .180يحيى وناس، مرجع سابق، ص  - 3
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 أوال: مرحمة فحص الدراسة 

تم النص عمى إجراء فحص دراسة وموجز التأثير عمى البيئة ضمن الفصل الثالث  
 السابق الكر. 641-39من المرسوم التنفيذي رقم 

ه المرحمة صاحب المشروع بإيداع دراسة أو موجز التأثير عمى البيئة لدى ذيقوم في ى 
ي الذي تقع ضمن محيط اختصاصو اإلقميمي المكان الوالي المختص إقميميا بمعنى الوال

 .(1)( نسخ 63الذي يراد إقامة المشروع فيو، وتودع ىذه الدراسة أو الموجز في عشر )

والمبلحظ في ىذا اإلطار أن المشرع قد زاد في عدد النسخ المطموبة، حيث كان  
سات التأثير عمى المتعمق بدرا 93-33يطمب ثبلثة نسخ فحسب في المرسوم التنفيذي رقم 

 .(2)البيئة

يبلحظ أن المشرع يدخل ضمن نطاق اختصاص أكثر من الوالي واحد، بمعنى يمتد  
يوجو طمب دراسة أو موجز مدى التأثير عمى  أي واليعمى تراب واليتين أو أكثر، فإلى 

 البيئة في ىذه الحالة؟

الحالة عمى الرغم  المشرع قد أغفل تبيان الوالي المختص باستقبال الطمبات في ىذه 
، حيث جعل كل والي من 93-33ه المسألة في المرسوم التنفيذي رقم ذمن أنو تكمم عن ى

الوالة الذين يقع في دائرة اختصاصيم المشرع مختصا باستقبال ىذه الطمبات، عميو فإن 
 .(3)صاحب المشروع يوجو طمبو إلى كل واحد منيم

                                                           
الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة عمى دراسة  ،145-07من المرسوم التنفيذي رقم  07المادة  -1

 .ركذجز التأثير عمى البيئة السابق الومو 
2
 .الذكر سات التأثير عمى البيئة السابقالمتعمق بدرا ،78-90من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة  - 
 نفس المادة من نفس المرسوم. -3
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صالح المكمفة بالبيئة المختصة تيا عمى الملوبعد تمقي الطمبات يتم إحا 
)مديريات البيئة( التي تقوم بفحص الدراسة والتأكد من سبلمة البيانات والمعمومات التي إقميميا

جراء الفحص طمب كل معمومة تضمنيا وذلك بتكميف من الوالي، ويمكنيا في إطار قياميا بإ
تزويدىا بيا، ويمنح سة تكميمية ترى أنو من الضروري أن يقوم صاحب المشروع بأو درا

 .(1)القانون ليذا األخير ميمة شير واحد لتزويد ىذه المصالح بالمعمومات التي طمبتيا

والمبلحظ بيذا الخصوص أـن المشرع لم يحدد المدة التي تمتزم بيا المصالح البيئية  
في إطار قياميا بفحص الدراسة أو الموجز، مما يفيد بأنو ترك المدة مفتوحة أمام ىذه 
المصالح، وجعل السمطة التقديرية في الوقت الذي يمزميا لمقيام بعممية الفحص، ليتجنب ما 

يخمو من أن  قد ينجز تقييدىا بمدة من اإلخبلل بالسير ليذه المرحمة الميمة، ولكن ذلك ال
عدم التحديد ىذا قد يدفع بيذه المصالح إلى إطالة مدة الفحص دون الحاجة إلى ذلك، أو  

ميا قصيرة ال تفي بالغرض الذي شرعت ألجمو عمية الفحص، وذلك إما تعسفا الفحص، جع
من ىذه المصالح  تمارسو ضد صاحب المشروع، أو محاباة من ىذه المصالح لصاحب 

 (2)المشروع.

وبناءا عمى ما تتوصل إليو ىذه المصالح من خبلل قياميا بعممية الفحص يتم القبول  
جز التأثير عمى البيئة، فإذا تم القبول يتم إعبلم الوالي أو الرفض المبدئي لدراسة أو مو 

المختص بذلك ليقوم ىذا األخير بإصدار قرار فتح التحقيق العمومي، ليتسنى لمغير إبداء 
 .(3)آرائيم بخصوص المشروع وتأثيراتو عمى البيئة

                                                           
المحدد لمجال ومحتوى وكيفيات المصادقة عمى دراسة وموجز التأثير  ،145-07من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة  -1

 عمى البيئة السابق الذكر.
 .162يحي وناس، مرجع سابق، ص -2
 المصادقة عمى دراسة وموجز التأثير،المحدد لمجال ومحتوى كيفيات  145-07نفيذي رقم من المرسوم الت 09المادة   -3

 السابق الذكر.
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 التحقيق العموميمرحمة ثانيا: 

مقراطية اإلدارية، جراءات اإلعبلم اليدف منو تحقيق الديإجراء من إالعمومي  التحقيق 
العممية المزمع القيام بيا إلى امتحان عمومي، ومجاالت التحقيق  إخضاعت خبلل تم

العمومي عديدة أقدميا نزع الممكية لممنفعة العمومية، وتطبيق ىذا اإلجراء يبرز أكثر فيما 
، والبيئة من المواضع ت ومشاريعيتعمق بتييئة المجال وما ينصب تحتيا من مخططا

 (1)الخاضعة لمتحقيق العمومي.

فكما سبق وأن أشرنا في نياية مرحمة الفحص تم فتح التحقيق العمومي بعد قبول  
ي المختص، ىذا ، وذلك بموجب قرار صادر عن الوالدراسة أو موجز التأثير غمى البيئة

ية، وكذا في الموقع المزمع إقامة المشروع يتم تعميقو في مقر الوالية والبمديات المعن رالقرا
فيو، إضافة إلى ذلك يتم نشر ىذا القرار في يوميتين وطنيتين حتى يتمكن الجميور من 

لك في إطار اإلعبلم البيئي الذي ينفصل فيو الحقا، ويحدد قرار فتح ذاإلطبلع عميو، كل 
 (2)التحقيق العمومي ما يمي :

 .موضع التحقيق العمومي بالتفصيل -

 ( إبتداء من تاريخ التعميق.6مدة التحقيق التي يجب أال تتجاوز شيرا واحدا ) -

األوقات واألماكن التي يمكن لمجميور أن يبدي مبلحظاتو فييا عمى سجل مرقم  -
 ومؤشر عميو مفتوح ليذا الغرض.

ويحق لكل شخص سواء كان طبيعيا أو معنويا )الجمعيات مثبل( اإلطبلع عمى دراسة 
تأثير عمى البيئة، وذلك بالتقدم بطمب إلى الوالي المختص إقميميا، وعمى إثر ذلك أو موجز ال

يدعوه ىذا األخير إلى اإلطبلع عمييا في مكان يعنيو لو، ويمنح لو مدة خمسة عشر 

                                                           
1
 .164يحي وناس، مرجع سابق، ص  - 

2
 السابق الذكر. ،145-07من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  - 
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، وىذا (1)ومبلحظاتو بخصوص الدراسة أو موجز الذي أطمع عمييا آراءه( إلبداء 61يوما)
، وضمان ومساىمة ومشاركة (2)القرار البيئي اتخاذالمدني في كمو في إطار إشراك المجتمع 
 ىذا األخير في حماية البيئة.

طمبات دراسة أو موجز  ىونفس المبلحظة التي أثيرت بخصوص االختصاص يتمق
قميميا، تثار بخصوص الوالي المختص ة في حالة تعدد الوالة المختصين إالتأثير عمى البيئ

ن إقميميا، يير في حالة تعدد الوالة المختصدراسة وموجز التأثات االطبلع عمى بتمقي طمب
 فإلى من يعود االختصاص بذلك؟.

، عمى الرغم من 641-39المشرع لم يتطرق ليذه المسألة في المرسوم التنفيذي رقم  
 (الممغى)بدراسة التأثير عمى البيئة  يالمتمق 93-33تنظيمو ليا صمن المرسوم التنفيذي رقم 

في  يالسابق الذكر، حيث نص المشرع عمى أن كل وال 641-39رسوم التنفيذي بموجب الم
تمقي ىذه الطمبات غير أن االستشارة العمومية يجب أن تتم في تراب بمختص الحالة ىذه 

 .(3)والية واحدة

وفي إطار التحقيق العمومي بعين الوالي محافظا محققا، ويكمف ىذا األخير بالميام  
 :(4)اآلتية

                                                           
1
 السابق الذكر. ،145-07من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  - 
داري البيئي  يتطمب دراسة المشكمة البيئية من النواحي البيئية واالقتصادية والسياسية واإلجتماعية وتقنية، القرار اإل -2

ويجب أن يصدر وفق بدائل متعددة ومتاحة كما ىو الحال في دراسة مدى التأثير عمى البيئة، راجع لذلك، سنوسي خنيش، 
، كمية العموم السياسية توراه في تنظيم السياسي واإلداريدكلنيل شيادة  رسالةفي الجزائر، إستراتيجية إدارة حماية البيئة 
 .13، ص2005واإلعبلم، جامعة الجزائر، 

 )الممغى(. الذكر، المتعمق بدراسات التأثير عمى البيئة السابق، 78-90من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة -3
أو المحدد لمجال ومحتوى وكيفيات المصادقة عمى دراسة  ،145-07من المرسوم التنفيذي رقم  14و  13و  12المواد  -4

 .موجز التأثير عمى البيئة، السابق الذكر
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واإلشراف عمى عممية التحقيق العمومي وعمى الخصوص ما جاء في المادة  متابعة -
 فيما يخص تعميق ونشر القرار وكذا مسك سجل اآلراء. 63

إجراء كل التحقيقات أو جمع المعمومات التكميمية الرامية إلى توضيح العواقب  -
 المحتممة المشروع عمى البيئة.

يتضمن تفاصيل التحقيقات التي بيا، تحرير المخضر عند نياية التحقيق العمومي  -
 سالو إلى الوالي.ر المعمومات التكميمية التي جمعيا وا  

وعمى إثر ذلك يقوم الوالي بتحرير نسخة يضمنيا مختمف اآلراء المحصل عمييا، 
ويمكن إضافة استنتاجات المحافظ المحقق إلى ىذه النسخة التي يقوم بتقديميا إلى 

ويدعوه لتقديم مذكرة جوابية عمى ذلك في آجال  صاحب المشروع لئلطبلع عمييا
 .(1)معقولة

ر لتي يتم فييا التحقيق العمومي بشييبلحظ عمى ىذه المرحمة أن المشرع حدد المدة ا
المشرع عن تحديد المدة، وحسب رأينا فإن  عكس المرحمة التي سبقتيا أين سكت واحد، عمى

في تحقيق الغاية المرجوة من الدراسة أال وىي ىذه المدة غير كافية نظرا ألىمية ىذا اإلجراء 
ن كان  المشرع في ىذه  موقفحماية البيئة من التأثيرات السمبية لممشاريع التنموية، ىذا وا 

تعسف اإلدارة وتبلعبيا بمدة لتحديد في الحالة مبررا من ناحية خشيتو من أن يتسبب عدم ا
 (2)و بمصمحة صاحب المشروع.التحقيق، بما يخدم المصالح الشخصية ويضر البيئة أ

المتعمق بدراسات التأثير عمى البيئة،  93-33وبالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم   
نجد أن المشرع قد أسمى باإلستشارة العمومية وحدد مدتيا بشيرين، وىي مدة معقولة لمقيام 

 .(3)بيذا اإلجراء

                                                           
 .، السابق الذكر145-07من المرسوم التنفيذي رقم  15المادة  -1
 .15،16سنوسي فنيس، مرجع سابق، ص  -2
 )الممغى(. الذكر السابق ،لبيئةاعمى  المتعمق بدراسات التأثير ،78-90من المرسوم التنفيذي  10المادة -3
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ه المشرع فيما يتعمق من المبلحظات التي تثور بخصوص ىذه المرحمة ىي ما أقر   
بالتفاوض بين صاحب المشروع واإلدارة، وذلك عند اإلنتياء من التحقيق العمومي حيث يقوم 
الوالي بتحرير نسخة من جميع اآلراء إضافة إلى رأي المحافظ المحقق ويرسميا إلى صاحب 

 61 المشروع، ويدعوه لتقديم مذكرة جوابية في آجال معقولة حسب ما جاء في نص المادة
المعقولة التي تم الحديث  اآلجالأن  ، يبدوا ألول وىمة641-39من المرسوم التنفيذي رقم 

عنيا في ىذه المادة تحددىا اإلدارة وىذا يتنافى مع مبدأ التفاوض، حيث يستوجب ىذا المبدأ 
أن يتم اإلتفاق عمى ىذه المدة المعقولة وصاحب المشروع، وفي ىذا اإلطار كان عمى 

 .(1)ديد ذلك وعدم ترك الخيار لئلدارة بيذا الشأنالمشرع تح
يبلحظ بخصوص موضوع التفاوض بعد فتح العروض الذي منعو المشرع بخصوص   

، وبمفيوم المخالفة يستفاد أنو يمكن  التفاوض فيما عدا ذلك بعد فتح (2)مسألة إختيار الشريك
الممف المتعمق بدراسة أو  وعند نياية ىذه المرحمة التحقيق العمومي يتم إرسال العروض.

 عمى البيئة إلى المصالح المختصة بالمصادقة عمييا. موجز التأثير
 المصادقة عمى دراسة ومجز التأثير عمى البيئةمرحمة ثالثا: 

عقب اإلنتياء من التحقيق تأتي مرحمة المصادقة عمى دراسة وموجز عمى البيئة 
مذكرة الجوابية التي يقدميا صاحب المشروع العمومي، مرفقا بمحضر المحافظ  المحقق ال

ق العمومي ويرسل ىذا ات وآلراء التي توصل إلييا التحقيردا عمى اإلستفسارات والمبلحظ
 الممف حسب الحالة إلى:

الوزير المكمف بالبيئة في حالة ما إذا تعمق األمر بدراسة مدى التأثير عمى  -
 البيئة.

                                                           
 .62 ،61نعم بن أحمد، مرجع سابق، ص ص عبد الم -1
المحدد لمجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة عمى دراسة وموجز  ،145-07من المرسوم التنفيذي رقم  48المادة  -2

 السابق الذكر. ،التأثير عمى البيئة
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قميميا إذا ما تعمق األمر بموجز التأثير المصالح المكالفة  بالبيئة المختصة إ -
 عمى البيئة.

وفي ىذه الحالة يقوم المرسل إليو )الوزير المكمف بالبيئة أو المصالح البيئة 
المختص( بفحص دراسة وموجز التأثير عمى البيئة والوثائق المرفقة، ويمكنو في إطار ذلك 

عمى أن ال  (1)كل خبرة يرون أنيا الزمةا االستعانة بذاالتصال بالقطاعات الوزارية المعنية وك
( أشير يبدأ حسابيا إبتداءا من تاريخ إقفال التحقيق 4تتجاوز مدة الفحص أربعة )

 .(2)العمومي

إلجراء ىذا الفحص حة لمجيات المختصة يجدر بالمشرع أن يحتسب المدة الممنو 
ى البيئة، وليس من من تاريخ تسمم ىذه الجيات لممف دراسة أو موجز التأثير عم تداءبا

تاريخ إنتياء التحقيق العمومي نظرا لمتأخيرات التي يمكن أن تحدث في إطار عممية تسميم 
الممف مما يسبب في نقصان المدة المحددة لمفحص، وقد ينجر عن ذلك من اإلخبلل بالسير 

سة أو الحسن لعممية الفحص التي تعد بمثابة الفرصة األخيرة لمتأكد من جدية وقانونية درا
 (3)موجز التأثير عمى البيئة.

وعند االنتياء من عممية الفحص يصدر حسب الحالة القرار البيئي بالموافقة أو 
 :(4)برفض الدراسة أو الموجز وىذا القرار يصدر حسب الحالة من

 الوزير المكمف بالبيئة بشأن دراسة مدى التأثير.-

 البيئة.الوالي المختص إقميميا بشأن موجز التأثير عمى -
                                                           

1
 المحدد لمجال تطبيق ومستوى وكيفيات المصادقة عمى البيئة السابق ،145-07من المرسوم التنفيذي رقم  16المادة  - 

 .الذكر
2
 من نفس المرسوم التنفيذي. 17المادة  - 

3
 من نفس المرسوم التنفيذي. 18المادة  - 

4
 من نفس المرسوم التنفيذي. 18المادة  - 
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إلى  بإرسالوفإذا القرار بالموافقة أو الرفض من اختصاص الوزير المكمف بالبيئة يقوم 
، الذي يقوم في كمتا حالتي االختصاص بتبميغ القرار لصاحب إقميمياالوالي المختص 

 (1).المشروع

رع جعل القرار إما بالموافقة أو الرفض ولم يتكمم عمى الموافقة المبلحظ ىنا أن المش
السابق  93-33سوم التنفيذي رقم ضمن أشكال القرار البيئي في المر تحفظ التي كانت من ب

 .(2)الذكر

ولقد أوجب المشرع عمى الجيات المختصة في حالة إصدار قرار  برفض دراسة أو 
الحالة يمكن لصاحب المشروع فضبل عن  ىذه موجز التأثير عمى البيئة تبرير الرفض، وفي

منصوص عمييا في القانون، تقديم طعن إداري لموزير المكمف بالبيئة الطعون القضائية ال
يرفقو بالتبريرات والمعمومات التكميمية التي تسمح و/أو تأسيس االختيارات التكنولوجية 
والبيئية لطمب دراسة أو موجز التأثير عمى البيئة من أجل دراسة جديدة، فإذا تم قبول الطعن 

لمشروع لدراسة جديدة، تكون ىذه األخيرة موضوع قرار جديد والموافقة عمى انجاز صاحب ا
 .  (3)يخضع لنفس الجية إلى صدر منيا القرار السابق بالرفض

 

 

 

                                                           
 .64، 63عبد المنعم بن أحمد، مرجع سابق، ص ص  -1
 )الممغى(.الذكر السابق  ،المتعمق بالدراسات التأثير عمى البيئة ،78-90وم التنفيذي رقم من المرس 14المادة  -2
وجز المحدد لمجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة عمى دراسة و م ،145-07من المرسوم التنفيذي رقم  19المادة  -3

 .التأثير عمى البيئة، السابق الذكر
 



 والتنمية المستدامة لبيئةا مبدأ دراسة التأثير كآلية من آليات حماية      األول: الفصل
 

 

 

39 

 المطمب الثاني

 .التأثير عمى البيئة مدىمحتوى ومجال دراسة 

محتوى دراسة مدى التأثير، بمعنى ما يجب أن تتضمنو ىذه سنتطرق بداية إلى  
ل(، ثم إلى مجال تطبيقيا، أي المشاريع التنموية الخاضعة إلجراء دراسة الدراسة )الفرع األو 

 مدى التأثير عمى البيئة )الفرع الثاني(.

 .التأثير عمى البيئة مدى الفرع األول: محتوى دراسة

المتعمق بحماية البيئة في  63-39سنستعرض المحتوى الذي نص عميو القانون رقم 
 641-39، ثم المحتوى الذي نص عميو المرسوم التنفيذي رقم إطار التنمية المستدامة )أوال(

المحدد لمجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة عمى دراسة وموجز مدى التأثير عمى 
 البيئة )ثانيا(.

 .57-73عمى البيئة في القانون رقم التأثير مدى  محتوى دراسة أوال:

إطار التنمية المستدامة  المتعمق بحماية البيئة في 63-39أحال القانون رقم  
بخصوص مسألة تحديد محتوى دراسة مدى التأثير عمى البيئة، عمى التنظيم الخاص بيذه 

، غير أن ىذا لم يمنع المشرع من إدراج حد 641-39الدراسة والذي صدر الحقا تحت رقم
أدنى من المعمومات التي يجب أن يتضمنيا محتوى دراسة مدى التأثير عمى البيئة في 

المتعمق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وىذه المعمومات ىي  63-39قانون رقم ال
 :(1)كاألتي

 عرض عن النشاط المزمع القيام بو.-
                                                           

 المتعمق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مرجع سابق . ،10-03من القانون رقم  16المادة  - 1
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 وصف لمحالة األصمية لمموقع وبينتو المذين قد يتأثران بالنشاط المزمع القيام بو.-

عل النشاط المزمع القيام بو، وصف لمتأثير المحتمل عمى البيئة وعمى صحة اإلنسان بف-
 والحمول البديمة المقترحة.

المزمع القيام بو عمى التراث الثقافي، وكذا تأثيراتو عمى الظروف  طعرض عن آثار النشا-
 االقتصادية. –االجتماعية 

ذ أمكن بتعويض، اآلثار المضرة - عرض عن تدابير التخفيف التي تسمح بالحد أو بإزالة، وا 
 .بالبيئة والصحة

ىذه المعمومات السابقة الذكر رأي المشرع أنو من الضروري إدراجيا في دراسة مدى  
 التأثير عمى البيئة باإلضافة إلى معمومات أخرى ينص عمييا التنظيم.

 .545-77التأثير عمى البيئة في المرسوم التنفيذي رقم دراسة مدى محتوى  ثانيا:

مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المحدد ل 641-39نص المرسوم التنفيذي رقم  
المصادقة عمى دراسة وموجز التأثير عمى البيئة، عمى محتوى الدراسة وموجز التأثير في 

السابق  63-39من القانون رقم  61البيئة وذلك بناءا عمى اإلحالة الموجودة في المادة 
 06مادةفي ال 6491-39الذكر، حيث جاء المحتوى الذي نص عميو المرسوم التنفيذي رقم 

 :(1)كما يمي

"يجب أن يتضمن محتوى دراسة أو موجز التأثير المعد عمى أساس حجم المشروع واآلثار 
 المتوقعة عمى البيئة، السيما ما يأتي: 

                                                           
جز المحدد لمجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة عمى دراسة ومو  ،145-07من المرسوم التنفيذي رقم  05 المادة - 1

 .التأثير عمى البيئة، السابق الذكر
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تقديم صاحب المشروع، لقبو أو مقر شركتو، وكذلك عند االقتضاء، وشركتو وخبرتو -6
 االت األخرى.المحتممة في مجال المشروع المزمع إنجازه وفي المج

 تقديم مكتب الدراسات. -1

تحميل البدائل المحتممة لمختمف خيارات المشروع وىذا بشرح وتأسيس الخيارات المعتمدة  -9
 عمى المستوى االقتصادي والتكنولوجي والبيئي.

 تحديد منطقة الدراسة. -4

طبيعية وتنوعو الوصف الدقيق لمحالة األصمية لمموقع وبينتو المتضمن السيما موارده ال -1
 البيولوجي وكذا الفضاءات البرية والبحرية أو المائية المحتمل تأثرىا بالمشروع.

الوصف الدقيق لمختمف مراحل المشروع السيما مرحمة البناء واالستغبلل وما بعد  -1
عادة الموقع إلى ما كان عميو سابقا(. آاالستغبلل )تفكيك المنش  ت وا 

اسب واالنبعاث واألضرار التي قد تتولد خبلل مختمف مراحل تقدير أصناف وكميات الرو  -9
نجاز المشروع واستغبللو )السيما النفايات والحرارة والضجيج واإلشعال واالىتزازات والروائح إ

 والدخان...(.

تقييم التأثيرات المتوقعة المباشرة وغير المباشرة عمى المدى القصير والمتوسط والطويل  -3
 ئة )اليواء والماء والتربة والوسط البيولوجي والصحة...(.لممشروع عمى البي

 اآلثار المتراكمة التي يمكن أن تتولد عمى خبلل مختمف مراحل المشروع. -3

وصف التدابير المزمع اتخاذىا من طرف صاحب المشروع لمقضاء عمى األضرار -63
 .المترتبة عمى إنجاز مختمف مراحل المشروع أو تقميصيا و/أو تعويضيا

 مخطط تسيير البيئة الذي يعتبر برنامج متابعة تدابير التخفيف و/أو تعويضيا. -66
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 بيا. الوصياآلثار المالية الممنوحة لتنفيذ التدابير  -61

كل عمل آخر أو معمومة أو وثيقة أو دراسة قدمتيا مكاتب الدراسات لتدعيم أو تأسيس  -69
 محتوى دراسة أو موجز التأثير المعنية.

  (1)المذكور سابقا ما يمي:  05حظ عمى نص المادةيبل

ساوى المشرع بين دراسة وموجز التأثير عمى البيئة فيما يخص المحتوى الذي يجب أن  -6
 يتضمنو كبلىما. 

بعبارة "يجب" التي تفيد اإللزام مما يعني أن غياب معمومة  05استيل المشرع نص المادة -1
التأثير لمطعن فيو من كّل من لو مصمحة في ذلك، من المعمومات يعرض دراسة أو موجز 

 ويعرض الدراسة لمبطبلن.

ل المشرع عبارة "السيما" قبل عرضو لمحتوى دراسة وموجز التأثير عمى البيئة، ااستعم-9
مما يفيد إمكانية إدراج معمومات أخرى زيادة عمى المعمومات التي نص المشرع وجوب 

 إدراجيا.

مشرع بمناسبة حديثة عن المعمومات الواجب ذكرىا عن صاحب الخمط الذي وقع فيو ال-4
 المشروع.

من قانون حماية البيئة في  61عدم خروج المرسوم التنفيذي عن ما جاء في نص المادة -1
إطار التنمية المستدامة، بخصوص المعمومات التي أوجبت ىذه المادة إدراجيا ضمن محتوى 

 دراسة وموجز التأثير عمى البيئة.

 

                                                           
1
 .349، 348أوسرير منور، مرجع سابق، ص  - 
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 رع الثاني: مجال دراسة وموجز التأثير عمى البيئة.الف

المتعمق بحماية البيئة في إطار  63-39من القانون رقم  61جاء في نص المادة  
 التنمية المستدامة مال يمي:

"تخضع مسبًقا وحسب الحالة لدراسة التأثير أو لموجز التأثير عمى البيئة، مشاريع التنمية 
والمصانع وبرامج البناء والتييئة، التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير  واليياكل والمنشآت الثابتة

مباشرة فورا أو الحقا عمى البيئة، السيما عمى األنواع والموارد واألوساط والفضاءات الطبيعية 
 والتوازنات اإليكولوجية وكذلك عمى إطار ونوعية المعيشة.

 تحدد كيفيات تطبيق ىذه المادة عن طريق التنظيم. 

-39ء تطبيق ىذه المادة في الممحقين األول والثاني من المرسوم التنفيذي رقم جا 
، حيث خصص األول لمجال دراسة مدى التأثير عمى البيئة، والثاني لمجال موجز 641

 التأثير عمى البيئة، وعميو التأثير عمى البيئة )ثانيا(.

 التأثير عمى البيئة. مدى أوال: مجال تطبيق دراسة

شرع مجال تطبيق دراسة مدى التأثير عمى البيئة ضمن الممحق األول من أورد الم 
المحدد لمجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة عمى  641-39المرسوم التنفيذي رقم 

( نوعا من المشاريع 13دراسة وموجز التأثير عمى البيئة، ىذا الممحق تضمن تسعا وعشرين )
 :(1)ئة وىيالخاضعة لدراسة مدى التأثير عمى البي

نجاز مناطق نشاطات صناعية جديدة.-6  مشاريع تييئة وا 

نجاز مناطق نشاطات تجارية جديدة.-1  مشاريع تييئة وا 
                                                           

المحدد لمجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة عمى دراسة  ،145-07ق األول من المرسوم التنفيذي رقم الممح - 1
 وموجز التأثير عمى البيئة، مرجع سابق.
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 ( ساكن.633.333مشاريع بناء مدن جديدة يفوق عدد سكانيا مائة ألف )-9

 ( ىكتارات.63مشاريع تييئة وبناء في مناطق سياحية ذات مساحة تفوق عشرة )-4

نجاز طرق سريعة.مشاريع تي-1  يئة وا 

 مشاريع إنجاز وتييئة موانئ صناعية وموانئ ترفييية.-1

 مشاريع بناء وتييئة مطار ومحطة طائرات.-9

 ( ىكتارات.63مشاريع تقسيمات حضرية تفوق مساحتيا عشرة )-3

 مشاريع بناء وتييئة مركبات العبلج بمياه البحر ومركبات العبلج بالمياه المعدنية.-3

 ( سرير.333ع إنجاز ومركبات فندقية تتوفر عمى أكثر من ثمانمائة )مشاري-63

 مشاريع بناء أو جرف السدود.-66

مشاريع إنجاز وتييئة منشآت ثقافية أو رياضية أو ترفييية بإمكانيا استقبال أكثر من -61
 ( شخص.1.333خمسة آالف )

 ( زائر.4.333) آالف أربعةمشاريع إنجاز وتييئة حدائق تسمية تتسع ألكثر من -69

مبنى( ألكثر من ثبلثمائة مشاريع إنجاز وتييئة حظائر لتوقف السيارات )أرضية أو -64
 رة.اي( س933)

 ( متر مربع )تصخير، سد(.133مشاريع أشغال ري عمى مساحة خمسمائة )-61

البضائع ومراكز التوزيع تتوفر عمى مساحة تخزين تفوق عشرين  مشاريع تييئة أماكن-61
 ( متر مربع.13.000ألف )
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( متر 1.333مشاريع بناء وتييئة المراكز التجارية تفوق مساحتيا المبنية خمسة آالف )-69
 مربع.

 مشاريع جرف األحواض المرفئية وتفريغ أو حال الجرف في البحر.-63

 ( متر.133مشاريع أشغال ومنشآت الحد من تقدم مياه يفوق طوليا خمسمائة )-63

 والبناء المرجو إنجازىا في المناطق الرطبة.كل أشغال التييئة -13

 مشاريع بناء أنابيب نقل المحروقات السائمة أو الغازية.-16

( متر مكعب من األوحال في 63.333مشاريع تفريغ ما يفوق عن عشرة آالف )-11
 البحيرات أو المسطحات المائية.

 ن من األرض أو البحر.مشاريع تنقيب أو استخراج البترول والغاز الطبيعي أو المعاد-19

 ( كف.13مشاريع بناء خط كيربائي تفوق طاقتو تسعة وستين )-14

مشاريع بناء وتييئة مبلعب تحتوي عمى منصات ثابتة ألكثر من عشرين ألف -11
 ( متفرج.13.333)

 مشاريع إنجاز خط سكة حديدية.-11

 مشاريع إنجاز محوالت ومترو في منطقة حضرية.-19

 ط حافبلت كيربائي في وسط حضري.مشاريع إنجاز خ-13

 ( ساكن.63.333مشاريع جر المياه ألكثر من عشرة آالف )-13
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المبلحظ أن المشّرع نص عمى مجال دراسة مدى التأثير عمى البيئة، لكنو لم يوضح  
ما إذا كانت ىذه المشاريع المنصوص عمييا ضمن الممحق األول من المرسوم التنفيذي عمى 

 سبيل المثال. سبيل الحصر أو عمى

من القانون المتعمق بحماية البيئة في إطار  13إلى  63وبالرجوع إلى المواد من  
المحدد لقائمة المنشآت المصنفة  644-39، وكذا المرسوم التنفيذي رقم (1)التنمية المستدامة

 ، نجد أن المشرع قد فرض دراسة وموجز التأثير عمى البيئة عمى المؤسسات(2)لحماية البيئة
 والمنشآت المصنفة.

المنشأة المصنفة ىي كل وحدة تقنية ثابتة يمارس فييا نشاط من النشاطات المذكورة  
 .(3)في قائمة المنشآت المصنفة

أما المؤسسة المصنفة فيي عبارة عن مجموعة منطقة اإلقامة والتي تتضمن منشأة  
خاضع لمقانون واحدة أو عدة منشآت مصنفة تخضع لمسؤولية شخص طبيعي أو معنوي 

العام أو الخاص، يحوز المؤسسة أو المنشآت المصنفة التي تتكون منيا، أو يستغميا أو 
 .(4)أوكل استغبلليا إلى شخص آخر

التأثير عمى البيئة عمى المؤسسات والمنشآت  مدى والسبب في اشتراط المشرع لدراسة 
يقدر أن يكون ليا تأثيرات  المصنفة ىو خطورة األنشطة التي تمارسيا ىذه األخيرة، والتي

خطيرة عمى البيئة والتوازن البيئي، لذلك استعان المشرع بدراسة مدى التأثير عمى البيئة كآية 

                                                           
 المتعمق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة مرجع سابق . ،10-03من القانون رقم  28إلى  18المواد من  -1

ماية البيئة، الجريدة ، يحدد قائمة المنشآت المصنفة لح2007-05-19المؤرخ في  144-07قم المرسوم التنفيذي ر  -2
 .2007 /22/05صادر في   43عدد  الرسمية

 الذي يحدد التنظيم المطبق عمى المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، ،198-06من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  - 3
 .2006 /04/06صادر في 

 من نفس المرسوم التنفيذي. 02ة الماد - 4
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المحتمل أن تسببيا أنشطة المنشآت المصنفة عمى البيئة، وعمى ضوء ذلك  رلمتنبؤ باآلثا
 العمل عمى تجنب ىذه التأثيرات أو التخفيف منيا.

التأثير عمى البيئة فيم يخص المنشآت والمؤسسات بدراسة مدى ع ولم يكتفي المشر  
أخرى أسماىا بدراسة الخطر والتي سبق اإلشارة  وقاعيةدراسة  باستحداثالمصنفة، إنما قام 

والطارئة لعمل المنشآت والمؤسسات  االستثنائيةوىي دراسة تيتم بحصر التأثيرات  إلييا،
تنفذ دراسة الخطر عمى نفقة صاحب المشروع ومن ، و (1)المصنفة كانفجار أو حريق مثبل

، ىذا (2)طرف مكتب دراسات أو خبرات أو استشارات معتمد لدى والوزارة المكمفة بالبيئة
 بخصوص المؤسسات والمنشآت المصنفة.

عمى البيئة فيما يخص مشاريع التييئة والتعمير،  دراسة مدى التأثيرأما بخصوص  
 691-36من المرسوم التنفيذي رقم  31ه الدراسة في المادة نجد أن المشرع قد نص عمى ىذ

، ىذه المادة أوجبت دراسة مدى التأثير (3)الذي يحدد القواعد العامة لمتييئة والتعمير والبناء
البيئة فيما يخص البناءات أو التييئات التي يمكن أن تمحق أضراًرا بالبيئة، وجاء أيضا في 

 نفيذي ما يمي:من نفس المرسوم الت 31المادة 

إذا كانت البناءات بفعل أىميتيا وموقعيا وماليا يمكن أن تتعارض مع األحكام »
الواردة في مخططات التييئة العمرانية، يمكن رفض رخصة البناء أو تقييد منحيا باحترام 

-39األحكام الخاصة الرامية إلى جعل مشروع البناء غير متناف، طبقا ألحكام المرسوم رقم 
 .«المتعمق بدراسة تأثير التييئة العمرانية 6339أبريل سنة  16ؤرخ في الم 36

                                                           
 . 186، 185 يحيى وناس، مرجع سابق، ص - 1

 السابق الذكر. 198-06من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة  - 2

مير الذي يحدد القواعد العامة لمتييئة والتع ،1991-05-28المؤرخ في  175-91من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  - 3
 .01/06/1991صادر في  26عدد رسمية والبناء، الجريدة ال
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لى تحميل آثار المشروعات أو متييئة العمرانية ىي دراسة تيدف إودراسة مدى التأثير ل 
ئات العامة والخاصة، والتي بفضل حجميا يمكن أن تؤثر بصورة مباشرة أو غير يالتيي

والتعمير وشغل المجال، أن تؤثر عمى الصحة العامة  مباشرة عمى أشكال التنظيم االقتصادي
 . (1)أو الفبلحة، أو حماية الطبيعة أو المحافظة عمى الموقع واآلثار

وتعتبر ىذه الّدراسة وثيقة الزمة إلتمام ممف المشروع، كما أنيا شرط أساسي يترتب  
االستثمارات  عمى تخمفيا في المشاريع التي تتطمب ىذه الدراسة عدم التسجيل في جدول

 .(3)، وكذا عدم الحصول عمى ترخيص الستثمار العام الوطني(2)العامة

 13-36أعيد تنظيم دراسة مدى تأثير عمى التييئة العمرانية بموجب القانون رقم  
( منو عمى أّن 41، حيث نصت المادة )(4)المتعمق بتييئة اإلقميم وتنمية المستدامة

منشآت التي لم تنص عمييا أدوات تييئة اإلقميم، موضوع أو التجييزات أو ال االستثمارات
دراسة تأثير عمى تييئة اإلقميم من الجوانب اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية لكل مشروع، 

جراءات ىذه الّدراسة عمى تنظيم لم يصدر بعد  .(5)وأحالت ىذه المادة بخصوص محتوى وا 

دان تييئة اإلقميم، يرى األستاذ وبخصوص دراسة مدى التأثير عمى البيئة في مي 
"نصر الدين ىنوني" أن ىذه الّدراسة تعتبر من قواعد المنطق السميم، وتمثل بالنسبة لئلقميم 

 .(6)الساحمي إجراءا من اإلجراءات الراشدة شريطة أو أن يتم التطبيق الصارم ليا

                                                           
ة المتعمق بدراسة مدى التأثير عمى التييئ ،1978-04-21المؤرخ في  91-78من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  - 1

 .1978، لسنة 17عدد العمرانية، الجريدة الرسمية 

 مرجع نفسو. ،91 -78من المرسوم التنفيذي رقم 06المادة  - 2

 نفس المرجع. ،91-78المرسوم التنفيذي رقم  من 07المادة  - 3

، 77عدد ميتو المستدامة، الجريدة الرسمية ، المتعمق بتييئة اإلقميم وتن2001-12-12المؤرخ في  20-01 رقم القانون - 4
 .2001لسنة 

 .191، 190يحي وناس، مرجع سابق، ص ص - 5

الدكتوراه في القانون العام، كمية  شيادة  لجزائري، رسالة لنيلمساحل في القانون انصر الدين ىنوني، الحماية الراشدة ل - 6
 .272 ، ص2011الحقوق، جامعة سعد دحمب، بميدة، 
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دى التأثير دائما في مجال التييئة والتعمير نجد أن المشرع قد نّص عمى دراسة م 
الذي يحدد كيفيات تحضير شيادة  691-36عمى البيئة أيضا في المرسوم التنفيذي رقم 

التعمير ورخصة التجزئة وشيادة التقسيم ورخصة البناء وشيادة المطابقة ورخصة اليدم 
 ، وقد جاء النص عمى ىذه الّدراسة في:(1)وتسميم ذلك

شتمبلت الممف المرفق بطمب ( من ىذا المرسوم والتي نصت عمى م33المادة ) -
، ودراسة مدى تأثير عمى البيئة ىي وثيقة من الوثائق المطموبة في 2رخصة تجزئة

 طمب رخصة التجزئة، نظًرا ألىمية ىذه الرخصة وخطورتيا.

( التي تنّص عمى مشتمبلت الممف المرفق بطمب رخصة البناء والتي من 91المادة ) -
ة، التي تعد من ابرز الوسائل القانونية التي ضمنيا دراسة مدى التأثير عمى البيئ

تحقق التوازن بين البيئة الطبيعية والبيئة المشيدة، ىذا التوازن الذي يرمي إليو قانون 
 ، حيث جاء في نص المادة األولى منو:(3)(13-33التييئة والتعمير رقم )

اج األراضي القابمة "ييدف ىذا القانون إلى تحديد القواعد العامة الرامية إلى تنظيم إنت
لمتعمير وتكوين وتحويل المبنى في إطار التسيير اإلقتصادي لؤلراضي والموازنة بين 
وظيفة السكن والفبلحة والصناعة، وأيضا وقاية المحيط واألوساط الطبيعية والمناظر 
والتراث الثقافي والتاريخي عمى أساس إحترام مبادئ وأىداف السياسة الوطنية لمتييئة 

 رانية". العم

                                                           
، يحدد كيفيات تحضير شيادة التعمير ورخصة التجزئة 1991-05-28المؤرخ في  176-91المرسوم التنفيذي رقم  - 1

، صادر في 26، وتسميم ذلك، الجريدة الرسمية عدد ليدموشيادة التقسيم ورخصة البناء وشيادة المطابقة ورخصة ا
01/06/1991. 

رخصة التجزئة في الوثيقة اإلدارية تشترط في كّل عممية تقسيم لقطعتين أو عدة قطع أرضية غير مبنية، من ممكية - 2
، وتنشأ بالنسبة لكّل عقارية واحدة أو عدة ممكيات ميما كان موقعيا، والتي من شأنيا أن تستعمل لتشييد بناءات جديدة

 قطعة حقوق بناء جديدة.

 02/12/1990 52المتعمق بالتييئة والتعمير، الجريدة الرسمية عدد  1990-12-01المؤرخ في  29-90القانون رقم - 3
 .15/08/2004صادر في  51،ج ر عدد 14/08/2004المؤرخ في  04/05المعدل والمتمم بالقانون 
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المبلحظ في مجال التييئة والتعمير تغييب دراسة بأىمية مدى التأثير عمى البيئة فيما 
يخص اإلعداد لممخطط التوجييي والتعمير وكذا مخطط شغل األراضي، الذين ييدفان إلى 
تحقيق التسيير االقتصادي لؤلراضي، السيما من حيث الموازنة بين وظيفة السكن والفبلحة 

، (1)وأيضا وقاية المحيط واألوساط الطبيعية والمناظر والتراث الثقافي والتاريخي والصناعة،
، نجد (3)693-36، ورقم (2)699-36حيث أن باإلطبلع عمى المرسومين التنفيذيين رقم 

 غياب دراسة مدى تأثير عمى البيئة في اإلعداد لياذين المخططين اليامين.

د ربط بين اإلمتياز ودراسة مدى التأثير عمى وفي  سياق آخر نجد أن قانون المياه ق
، التي (4)المتعمق بالمياه المعدل والمتمم 61-31( من القانون رقم 64البيئة وذلك في المادة )

تتحدث عن الترخيص باإلستخراج في إطار نظام اإلمتياز، وكذلك فيما يخص إمتياز 
قي المساحات الخضراء، أوجب استعمال المياه القذرة المطيرة لمري بعض المزروعات أو س

المشروع أن تأخذ دفاتر الشروط بعين االعتبار التدابير الوقائية المرتبطة باألخطار الصحية 
 .(5)والتأثير عمى البيئة

                                                           
مجمة البحوث والدراسات يئة والتعمير كوسيمة لمتخطيط العمراني في التشريع الجزائري"، منصور مجاجي، "أدوات التي - 1

 .26 ، ص2007، 01نية واإلدارية، عدد المركز الجامعي يحي فارس بممدية، ميد العموم القانو  العممية،

طط التوجييي لمتييئة ، الذي يحدد إجراءات إعداد المخ1991-05-28المؤرخ في  177-91المرسوم التنفيذي رقم  - 2
 .01/06/1991صادر في  26عدد  والتعمير والمصادقة عميو، ومحتوى الوثائق المتعمقة بو، الجريدة الرسمية

، الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل األراضي 1991-05-28المؤرخ في  178-91المرسوم التنفيذي رقم  - 3
 .1991/ 6/01صادر في 26ا، ج ر عددئق المتعمقة بيوالمصادقة عمييا ومحتوى الوثا

المعدل والمتمم      60ج ر عدد  ، المتعمق بالمياه،2005-08-04المؤرخ في  12-05من القانون رقم  14المادة  - 4
 .2008لسنة  ،04عدد ، الجريدة الرسمية، 2008-01-03 المؤرخ في 03-08بالقانون رقم 

إلدارية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة  لنيل شيادة دكتوراه في قانون العام، عبد المنعم بن أحمد، الوسائل القانونية ا - 5
 .37 ، ص2009كمية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، بن يوسف بن خدة، 
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وبخصوص عبلقة دراسة مدى تأثير عمى البيئة بالعقار الفبلحي، نجد أن المشرع قد 
، ولكن ىذا ال يكفي بالنظر (1)الفبلحية فرض ىذه الدراسة عند الترخيص بالبناء في األراضي

إلى األىمية الكبيرة لؤلراضي الفبلحية، سواء تعمق األمر بالوظيفة اإلقتصادية أو اإلجتماعية 
ليذه األراضي، لذلك كان يجب عمى المشرع فرض ىذه الدراسة عمى صعيد أوسع مما ىي 

كون ليا تأثيرات عمى وظيفة والتوسيع من نطاق المشاريع التي تخضع ليا والتي يقدر أن ت
 ىذه األراضي والبيئة بشكل عام.

يستخمص مما سبق أن المشاريع التي أدرجت ضمن الممحق األول من المرسوم 
لم ترد عمى سبيل الحصر، بدليل المشاريع التي أخضعيا المشرع  641-39التنفيذي رقم 

صمة بموضوع البيئة والتي لدراسة مدى التأثير عمى البيئة والتي نصت عمييا قوانين ذات 
 أمثمة عنيا. تقديمسبق 

 ثانيا: مجال تطبيق موجز التأثير عمى البيئة.

تم النص عمى موجز التأثير عمى البيئة ضمن الممحق الثاني من المرسوم التنفيذي  
المحدد لمجال التطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة عمى الّدراسة وموجز  641-39رقم 

 :(2)ة وىو كاآلتيالتأثير عمى البيئ

 (.31مشاريع تنقيب عن حقول البترول والغاز لمدة تقل عمى سنتين ) -6

 ( سيارة.933( إلى ثبلثمائة )633مشاريع تييئة حظائر لتوقف السيارات تتسع المائة ) -1

( 1333مشاريع بناء وتييئة مبلعب تحتوي عمى منصات ثابتة تتسع لخمسة آالف ) -9
 ( متفرج.13.333إلى عشرين ألف )

                                                           
، الممتقى الوطني حول العقار في لمحمية لحماية األراضي العمرانية"أدوات تدخل الدولة والجماعات انورة، " سعداني - 1

 .(منشورة رغي) 04، ص 2008-04-23و22معي بشار، يومي نون الجزائري والقانون المقارن، المركز الجاالقا

المحدد لمجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة عمى دراسة  ،145-07الممحق الثاني من المرسوم التنفيذي رقم - 2
 وموجز التأثير عمى البيئة، مرجع سابق .
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 ( كف.13( وتسعة وستين )13مشاريع بناء خط كيربائي تتراوح طاقتو ما بين عشرين ) -4

 ( ساكن.63.333( إلى عشرة آالف )133مشاريع جر المياه الخمسمائة ) -1

مشاريع إنجاز منشآت ثقافية ورياضية أو ترفييية بإمكان استقبال ما بين خمسة آالف  -1
 ( شخص.13.333( إلى عشرين ألف )1.333)

نشاء قرى لمعطل تفوق مساحتيا  مشاريع -9  ىكتار. 1التييئة وا 

 ( سرير.333( إلى ثمانمائة )933مشاريع بناء منشآت فندقية ذات ثبلثمائة ) -3

 ( موقع.133مساحات لتخييم تفوق مائتي )مشاريع تييئة  -3

 مشاريع تييئة حواجز مائية. -63

 مشاريع إنجاز مقابر. -66

( وخمسة 6.333يا المبنية ما بين ألف )مشاريع بناء مراكز تجارية تتراوح مساحت -61
 ( متر مربع.1.333آالف )

مشاريع تييئة أماكن مسافنة البضائع ومراكز لمتوزيع تتوفر عمى مساحة تخزين تتراوح  -69
 ( متر مربع.13.333( إلى عشرين ألف )63.333بين عشرة آالف )

( 31)( وخمسة 39مشاريع تييئة تقسيمات حضرية تتراوح مساحتيا بين ثبلثة ) -64
 ىكتارات.

المبلحظ عمى المشاريع السابقة أنيا أقّل خطورة من المشاريع الخاضعة لدراسة مدى 
التأثير عمى البيئة، لذلك استحدث المشرع آلية موجز التأثير عمى البيئة لتتناسب مع نوعية 

 ىذه المشاريع ودرجة تأثيرىا عمى البيئة.

اسة موجز عمى التأثير عمى البيئة، باإلضافة إلى المشاريع السابقة الذكر فإن در 
-63المؤرخ في  644-39تطبق عمى المنشآت المصنفة المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 

، وىذا ما نصت عميو المادة (1)، المحدد لقائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة31-1339
 .641-39( من المرسوم التنفيذي رقم 39)

                                                           
 .، السابق الذكر2007-05-19رخ في المؤ  144-07المرسوم التنفيذي رقم - 1
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التأثير يمتد إلى كل تغيير في أبعاد المشاريع و/أو  ولئلشارة فإن مجال دراسة موجز
اإلنتاج والطرق التكنولوجية والتي يجب أن تكون موضوع دراسة أو موجز تأثير جديدين 

 . (1)لمموافقة عمييا

وما يبلحظ عمى مجال تطبيق دراسة وموجز التأثير عمى البيئة أن المشرع الجزائري 
ا، يتعمق المعيار األول بطبيعة وحجم وأىمية األشغال، اعتمد معيارين أساسيين عند تحديدىم

أما المعيار الثاني فيتعمق بتأثير ىذه األشغال والمشاريع عمى البيئة، عمى خبلف المشرع 
الفرنسي الذي اعتمد معايير مختمفة أساسيا خضوع جميع المشاريع الكبرى في دراسة التأثير 

السمبية والتي تضم المشاريع المعفاة من القيام بيذه  عمى البيئة، واإلستثناء فييا، ىو القائمة
الدراسة، والتي أوردىا عمى سبيل الحصر، مستندا في ذلك عمى معيارين ىما التأثير السمبي 

وكذا قياس تأثير المشاريع عمى البيئة بصورة عكسية من خبلل  لممشاريع عمى البيئة،
البيئة والمحيط الطبيعي، غير أن ىذا  االنطبلق من المشاريع التي ليا تأثير ضعيف عمى

 (2)االختبلف ال يمنع من أن كبل المشرعين تبنى معاير تأثير المشاريع عمى البيئة.

والمشرع الجزائري بتنبيو لمعيار طبيعة وحجم وأىمية األشغال، وكذا معيار التأثير 
نجد أنو قد حدد أين  93-33عمى البيئة، قد خالف ما كان عميو في المرسوم التنفيذي رقم 

مجال تطبيق دراسة مدى التأثير عمى البيئة، من خبلل اعتماده مفيوم المخالفة بوضعو 
  (3)قائمة لممشاريع المعفاة من القيام بدراسة مدى التأثير عمى البيئة.

                                                           
المحدد لمجال التطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة عمى دراسة  ،145-07من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  - 1

 .مرجع سابق وموجز التأثير عمى البيئة،

 .127، 124ميمة حميدة، مرجع سابق، صج - 2

 التأثير عمى البيئة، مرجع سابق. المتعمق بدراسات ،78-90المرسوم التنفيذي رقم  - 3



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني:          الجيات المكمفة بتفعيل دراسة مدى  التأثير عمى البيئة

 
 

 

 

54 

ميما كان النص القانوني مضبوط ونقائصو قميمة فإنو يبقى غير كاف ويحتاج إلى ف  
وىذا ينطبق  ،من أجمو َسن  عمى تطبيقو وتفعيمو حتى يؤدي الغرض الذي  ري تسيالجيات الت

نظرا  بخصوصيتومن بين ىذه الميادين بل وىي ميدان يتميز  والبيئةعمى الميادين القانونية 
التي تميزىم، وبدرجة  االختبلفاتلكونيا تمّس كّل األشخاص وكّل الشرائح بغض النظر عن 

مى كل الكائنات الحية، والقوانين البيئية ال تستدعي التطبيق فقط إنما أوسع يمتد تأثيرىا ع
يجب تفعيميا حتى تتحقق الحماية لمبيئة، وىذا ينطبق عمى دراسة مدى التأثير عمى البيئة 
التي يستدعي تفعيميا تكافل كل الجيود سواء من الدولة أو من المجتمع المدني، وىذا ما 

بلل ىذا الفصل بالتطرق إلى دور السمطة التنفيذية المتمثمة سنحاول كشفو أو دراستو من خ
مثبل في السمطة المركزية )المبحث األول(، ومن ثم دور المجتمع المدني في ىذا الموضوع 

 )المبحث الثاني(.

 المبحث األول

 تفعيل مدى التأثير عمى البيئة.دور سمطات الدولة في 
لة بسمطتيا التنفيذية الموجودة عمى المستوى فميما كانت الجيود التي تقوم بيا الدو   

المركزي، بداية من الوزير المكمف بالبيئة والمديريات الداخمية لموزارة المكمفة بالبيئة، ووصوال 
إلى الدور الذي تمعبو الجماعات المحمية لمدولة والمتمثمة في الوالية بيياكميا المتمثمة في 

البمدية والدور الذي يقوم بو رئيسيا والمجمس الشعبي الوالي والمجس الشعبي الوالئي، وكذا 
  البمدي المتواجد عمى مستواىا وكذا دور القضاء.

السمطة التنفيذية عمى المستوى المركزي في تفعيل  سنتطرق في ىذا المبحث إلى دور
)المطمب األول(، ودور القضاء في تكريس ىذه الدراسة ، دراسة مدى التأثير عمى البيئة

 ب الثاني(.)المطم
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 المطمب األول

 دور السمطة التنفيذية في تفعيل دراسة مدى التأثير عمى البيئة.

في ما يتعمق بدراسة مدى التأثير عمى  تنفيذيةلطة اسندرس في ىذا المطمب دور السم  
البيئة وعمى الخصوص مسألة التفعيل، وذلك من خبلل التطرق إلى الدور المنوط بيذه 

 ستوى المركزي )الفرع األول(، وعمى المستوى المحمي )الفرع الثاني(.السمطة عمى الم

 المركزية في تفعيل دراسة مدى التأثير عمى البيئة.دور السمطة  الفرع األول:

، المستوى المركزيالمديريات الموجودة عمى الوزارة المكمفة بالبيئة  مما ال شك فيو أن  
مستوى كل والية، يناط بيا القيام بدور أساسي في عمى يات التابعة ليا والموجودة وكذا المدير 

ر ال يقتصر عمى و تفعيل دراسة مدى التأثير عمى البيئة، ولكن تجدر اإلشارة إلى أن ىذا الد
القطاع المكمف بالبيئة إنما يمتد إلى قطاعات أخرى ذات صمة بموضوع البيئة، ولكن يبقى 

سنحاول توضيحو من ع البيئي، وىذا ما الدور األساسي كما سبق القول من ميمة القطا
عمى مستوى عن دور الوزير المكمف بالبيئة )أوال(، ودور المديريات الموجودة  خبلل الحديث

 الوزارة المكمفة بالبيئة )ثانيا(، والمديريات الموجودة عمى المستوى المحمي )ثالثا(.

 لتأثير عمى البيئة.أوال: دور الوزير المكمف بالبيئة في مجال تفعيل دراسة مدى ا

المؤرخ  11-94جب المرسوم رقم بمو  6394تم إنشاء المجمس الوطني لمبيئة سنة    
 وىو عبارة عن ىيئة استشارية تتكون من لجان مختصة تعني  (1)،6394جويمية  61في 

 لمسياسة البيئية لمييئات العميا لمدولة.وتقدم االقتراحات بخصوص المكونات الرئيسية  بالبيئة، 

تحت رقم  6399حيث صدر مرسوم سنة  ،غير أن ىذا المجمس لم يعمر طويبل  
مصالحو إلى وزارة الري ىذا المجمس وحول ، قام بحل 6399أوت  61مؤرخ في  99-663

ىذه الوزارة أول وزارة أدرجت البيئة في تسميتيا،  تاستصبلح األراضي وحماية البيئة، وكان
                                                           

1
عدد وطنية لمبيئة، الجريدة الرسمية ، يتضمن إحداث لجنة 1974جويمية  12المؤرخ في  56-74المرسوم التنفيذي رقم  - 

 )ممغى(. 1974، لسنة 59
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وزارية مختمفة البيئية في الجزائر فكانت ممحقة بدوائر االستقرار يميز اإلدارة وظل عدم 
وىذا ما انعكس بالسمب عمى  ،كالري، الغابات، الفبلحة، الداخمية، البحث العممي، التربية...

  .(1)تطبيق سياسة بيئية واضحة في الجزائر

واستمر ىذا الوضع إلى غاية منتصف التسعينات، أين بدأت تظير بوادر سياسة   
دارات مختصة، حيث أقيمت وزارة تييئة بيئية ر  شيدة مع إسناد الميام البيئية إلى مصالح وا 

، الذي ينظم اإلدارة المركزية في وزارة 33-36اإلقميم والبيئة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
  (2)تييئة اإلقميم والبيئة.

الجميورية رئاسة عن تفاصيمو في بيان أصدرتو  رحصومؤخرا تم إجراء تعديل وزاري   
، ىذا التعديل مس قطاعات عديدة منيا القطاع البيئي، حيث تم إلحاق 1361أوت 34يوم 

ىذا األخير بوزارة جديدة أسميت وزارة التييئة العمرانية والبيئة والمدينة، وتم استحداث كتابة 
 (3)دولة لدى ىذه الوزارة مكمفة بالبيئة.

قد تم تحديده بموجب ئة نجد أنو وبخصوص اختصاص وزير تييئة اإلقميم والبي  
باإلضافة  (4)الذي يحدد صبلحيات وزير تييئة اإلقميم والبيئة. 33-36رقم  يذيفنتلام و سمر لا

إلى صبلحيات أخرى جاءت في مختمف النصوص البيئية. ىذه الصبلحيات منيا ما يخص 
 تييئة اإلقميم ومنيا ما يخص البيئة.

تييئة اإلقميم والبيئة بالقيام بيا في ويمكن تقسيم االختصاصات التي يضطمع وزير    
خارجية أو دولية، فبخصوص االختصاصات مجال البيئة إلى اختصاصات داخمية وأخرى 

يقترح ويشرف عمى السياسة الوطنية لمبيئة ويراقب تطبيقيا ويبادر الداخمية نجد مثبل أنو 
                                                           

األولى، الخمدونية  عمي سعيدان، حماية البيئة من التموث بالمواد اإلشعاعية والكيماوية في القانون الجزائري، الطبعة -1
 .224، 219، ص ص 2008وزيع القبة القديمة، الجزائر، لمنشر والت

، الذي ينظم اإلدارة المركزية لوزارة تييئة اإلقميم والبيئة، 2001-01-07المؤرخ في  09-01رقم  لمرسوم التنفيذيا -2
 .2001 /14/01صادر في  ،04عدد  الجريدة الرسمية

 .2012أوت  05، ليوم األربعاء 3766العدد  ،جريدة الشروق اليومية لتغطية،مقال بعنوان: حكومة خارج مجال ا -3
ميم والبيئة، الجريدة ، الذي يحدد اختصاصات وزير تييئة اإلق2001-01-07المؤرخ في  08-01رقم  مرسوم التنفيذيلا -4

 .2001، لسنة 04عدد الرسمية 
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، ويتصل بالدوائر سةباليياكل واألدوات المؤسساتية والنوعية التي تكرس تنفيذ ىذه السيا
المخطط الوطني الوزارية األخرى بخصوص إعداد اإلستراتيجية الوطنية لمبيئة من خبلل 

والوزراء، يقترح في مجال النصوص مختمف التقارير أمام مجمسي  قدملؤلعمال البيئية، ي
لتموث، التشريعية والتنظيمية الخاصة بقطاع البيئة، ويبادر باتخاذ مختمف التدابير لمحد من ا

ويبادر كذلك عند وقوع الكوارث البيئية بتصور واقتراح باالتصال مع القطاعات المعينة التخاذ 
أشكال التموث وتدىور البيئة واإلضرار بالصحة التدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل 

 .(1)العمومية وبإطار المعيشية ويتخذ التدابير الوقائية البلزمة غيرىا

ختصاصات الخارجية )الدولية(، فنجد أنو يقوم بالسير عمى تطبيق أما عن اال  
االتفاقيات واالتفاقات الدولية في مجال البيئة والتي تكون الجزائر طرفا فييا، كما يعمل عمى 
تطوير التعاون في المجال البيئي، ويحضر المؤتمرات واألعمال المقامة بخصوص الوضع 

 .(2)البيئي ويساىم فييا.....إلخ

وفيما يخص دراسة مدى التأثير عمى البيئة نجد أن الوزير المكمف بالبيئة يختص   
 مطابقة المشاريع ليذه الدراسة من خبلل ما يمي:بالسير عمى مدى 

اإلقميم لمتشريع والتنظيم المعمول السير عمى احترام مطابقة دراسات التأثير المتعمقة بتييئة -
 .بيما

بيئة ويسير عمى احترام مطابقة دراسات التأثير عمى البيئة يجري دراسات التأثير عمى ال-
بالنسبة إلى كل المشاريع واليياكل األساسية والتييئة والتجييز، لمتشريع والتنظيم المعمول 

 .(3)بيما

المؤسسات المكمفة بالقيام اقتراح التنظيمات المتعمقة بدراسة مدى التأثير عمى البيئة وتعيين -
 بيا.

                                                           
1
الة لنيل شيادة  ماجستير في القانون الخاص، جامعة حدة بن سعدة، حماية البيئة كقيد عمى حق الممكية العقارية، رس - 

 .84، ص2007 ،بن يوسف بن خدة، كمية الحقوق
2
 .الذكر السابق ،المحدد الختصاصات وزير تييئة اإلقميم والبيئة ،08-01من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة  - 

3
 . 18يحيى وناس، مرجع سابق، ص  - 



 الفصل الثاني:          الجيات المكمفة بتفعيل دراسة مدى  التأثير عمى البيئة

 
 

 

 

58 

قد جعل لموزير المكمف بالبيئة القيام  641-39في المرسوم التنفيذي رقم  نجد المشرع  
 بما يمي:

إصدار القرار بخصوص دراسة مدى التأثير عمى البيئة إما بالموافقة عمييا أو برفضيا، -
وفعل السبب وراء جعل ىذا القرار بيد الوزير المكمف بالبيئة ىو األىمية البالغة ليذه الدراسة 

 ىمية المشاريع الخاضعة ليا من جية أخرى.من جية، وأ

الطعون في حال رفض دراسة أو موجز التأثير عمى البيئة، والمقصود ىنا الطعون تمقي -
بيذا الخصوص أن المشروع جعل الوزير مختصا بتمقي اإلدارية أي التظممات، والمبلحظ 

غم من أن القرار التظممات سواء تعمق األمر بدراسة مدى التأثير عمى البيئة عمى الر 
 بخصوص الموجز يكون صادرا عن الوالي المختص إقميميا كما سبق وأن وضحنا.

يبلحظ عمى اختصاصات الوزير المكمف بالبيئة في موضوع مدى التأثير عمى البيئة   
أن أغمبيا جاء متسما بسمة اإلشراف، وىذا نظرا ألن الميام األخرى موزعة عمى ىياكل أخرى 

 سيأتي بيانيا.

والبيئة بخصوص دراسة مدى التأثير عمى  اإلقميم ثانيا: دور المديريات الداخمية لوزارة تييئة
 البيئة.

 .منيا المديرية العامة لمبيئةعمى مستوى وزارة تييئة اإلقميم والبيئة توجد عدة أجيزة   

بعديد تضطمع المديرية العامة لمبيئة عمى مستوى وزارة تييئة اإلقميم والبيئة بالقيام   
وتتمثل  السابق الذكر، 33-36التنفيذي رقم  من المرسوم 31 الميام البيئية، ىذه الميام المادة

ىذه الميام في العمل عمى الوقاية من جميع أشكال التدىور، والمحافظة عمى التنوع 
بيا، والعمل عمى رصد حالة المعمول البيولوجي، والسير عمى احترام القوانين والتنظيمات 

ومراقبتيا، وتسميم التأشيرات والرخص في ميدان البيئة، وبخصوص دراسات التأثير نجد ئة البي
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أن ىذه المديرية توافق حسب نص المادة المذكورة سابقا عمى دراسات التأثير عمى البيئة، 
 (1)وتقوم ىذه المديرية كذلك بترقية أعمال التوعية والتكوين والتربية واالتصال في ميدان البيئة.

 ضم ىذه المديرية خمس مديريات فرعية ىي:ت

مديرية المحافظة  -مديرية السياسية البيئية الصناعية،-السياسية البيئية الحضرية،مديرية -
مديرية -مديرية االتصال والتوعية والتربية البيئية،-عمى التنوع البيولوجي والوسط الطبيعية،

 التخطيط والدراسات والتقويم البيئي.

األجيزة توجد أجيزة ليا عبلقة مباشرة بدراسة مدى التأثير عمى البيئة، تتمثل  من بين ىذه 
 (2)(.1(، ومديرية التخطيط والدراسات والتقويم البيئي )6في مديرية السياسة البيئية الصناعية )

 مديرية السياسية البيئية الصناعية:-5

ة، اقتراح النصوص التشريعية من ميام ىذه المديرية المبادرة بالسياسة البيئية الصناعي  
والتنظيمية والقيم القصوى والمواصفات التقنية التي تخضع ليا الوقاية من أشكال التموث 
واألضرار ذات المصدر الصناعي، وتساىم في أعدادىا وتسير عمى تطبيقيا، أيضا تبادر 

ا النظيفة، أيضا التكنولوجي الشركاء المعنيين لتشجيع المجوء إلىبكل الدراسات واألبحاث مع 
تشجع عمميات استرجاع األشياء والمنتجات الصناعية إلعادة استعماليا، أيضا تسعى إلى 
إنجاز كل الّدراسات واألبحاث واألعمال التي تساعد عمى الوقاية من التموث واألضرار 

ط مشاريع وبرامج إزالة التموث في الوسط الصناعي، وتعد خرائالصناعية، وتقوم كذلك بتنفيذ 
 (3)األخطار، وتشارك في البرنامج العالمي لحماية طبقة األوزون.
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 وتضم ىذه المديرية أربع مديريات فرعية ىي:  

(، المديرية الفرعية لممؤسسات 6المديرية الفرعية لممنتجات والنفايات الخطرة )
(، 9ت الفرعية )(، المديرية الفرعية لمتكنولوجيات النظيفة وتثمين النفايات والمنتجا1المصنفة )

 (.4الصناعية ) المديرية الفرعية لبرامج إزالة التموث الصناعي واألخطار

 /المديرية الفرعية لممنتجات والنفايات الخطرة:أ

من مياميا اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية باالتصال مع القطاعات المعنية، 
زالة ا لنفايات الخاصة والخاصة الخطرة، وتتابع تطبيق النصوص التي تحكم تسيير ومراقبة وا 

وتعمل أيضا عمى إعداد وتحيين المسح الوطني لمنفايات الخاصة، وتنفذ باالتصال مع 
القطاعات المعنية المخطط الوطني لتسيير النفايات وتيتم بإجراءات مراجعتو، وتعمل باستمرار 

ى ضبط قائمة النفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطرة، وتساىم كذلك في إعداد الجرد عم
 (1)الوطني وذلك باالتصال مع القطاعات المينية.

 المصنفة:/المديرية الفرعية لممؤسسات ب

عداد النصوص التشريعية والتنظيمية والمواصفات     تكمف كباقي المديريات باقتراح وا 
المؤسسات المصنفة وتتابع تطبيقيا، وتعمل باستمرار عمى تحيين قائمة  التقنية التي تخص

المنشآت المصنفة وضمان مراقبتيا، وتتابع أشغال لجان المؤسسات المصنفة، وتقوم بتحيين 
الجرد الوطني لممؤسسات المصنفة، وتسير عمى متابعة تنفيذ عقود النجاعة البيئية، ومطابقة 

 (2)فات، ومتابعة برامج التموث الصناعي.المؤسسات المصنفة مع المواص

 /المديرية الفرعية لمتكنولوجيات النظيفة وتثمين النفايات والمنتجات الفرعية:جـ

ومن أعمال ىذه المديرية اقتراح النصوص التنظيمية التي تساعد عمى استعمال المواد 
وتقوم بجميع األعمال التي األولية والمنتجات الفرعية الصناعية، استعماال رشيًدا يكفل السبلمة 
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عادة استعماليا وتثمينيا تشجع  عمى استرجاع النفايات والمنتجات الفرعية الصناعية وا 
اقتصاديا، كما تقوم أيضا باالتصال مع القطاعات المعنية بجميع األعمال الرامية إلى ترقية 

عتماد تقنيات بيئية التكنولوجيات النظيفة والمبلئمة، وجميع األعمال المشجعة عمى ا استخدام
 جديدة وعممية من طرف الوحدات الصناعية.

 /المديرية الفرعية لبرامج إزالة التموث الصناعي واألخطار الصناعية:د

تقوم بترقية جميع األعمال والمشاريع الخاصة بإزالة التموث وحماية البيئة التي يقوم  
قطاعات المعنية النصوص بيا المتعاممون الصناعيون، وتقترح وتعد باالتصال مع ال

والترتيبات التنظيمية لموقاية من المخاطر الصناعية وتنظيم التدخبلت في حالة حدوث تموث 
عرضي، وتساىم مع القطاعات المعنية في إعداد خرائط األخطار، وتتابع مخططات الوقاية 

لخطر والتدخل في مجال األخطار الصناعية، وتحيين سجل المسح الوطني لممؤسسات ذات ا
 الكبير.

 مديرية التخطيط والدراسات والتقييم البيئي:-2

تقوم ىذه المديرية بإعداد برامج االستثمار في ميدان البيئة، وتبادر بأية دراسات  
ومشاريع كفيمة بتوجيو السياسات الوطنية والقطاعية وبالمساعدة عمى تنفيذىا وكذلك 

ي، وتبادر كذلك بالدراسات والتقويم عن حالة اإلستثمارات الوطنية والدولية في المجال البيئ
البيئة وحصيمة األعمال والبرامج في ىذا المجال، وفي مجال دراسات التأثير عمى البيئة فإنيا 

، وتضم ىذه المديرية ثبلث مديريات وتنظر في مدى مطابقة ممفات دراسات التأثيرتدرس 
 (1) فرعية:
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 ع والبرامج:/المديرية الفرعية لمتخطيط والمشاريأ

من مياميا القيام بأعمال وبرامج مخططة إلنشاء شبكات ومنظومات الرصد والمراقبة  
وتطويرىا، وتحدد احتياجات التمويبلت الخارجية لمشاريع القطاع وبرامجو، وتقترح الفرص 

 التي تتيحيا المؤسسات المالية المؤىمة.

 ئة:المديرية الفرعية لمدراسات والتقويم في مجال البي/ب

تكمف ىذه المديرية بالمبادرة بالتحقيقات والتحاليل عن حالة البيئة عمى المستوى  
المحمي والوطني، وتعد خرائط ألوضاع محورية وتقارير مبلئمة عن الوضعية، وتقوم 
بالدراسات والتحاليل عن أداء شبكات الرصد والمراقبة وتقترح جميع التدابير المبلئمة لضمان 

ميام في مجال اإلعبلم البيئي حيث تضمن توزيعو بما ينسجم مع المنظومة  فعاليتيا، وليا 
تقوم باقتراح الوطنية لئلعبلم...، وبخصوص دراسات التأثير عمى البيئة فإن ىذه المديرية 

مشاريع النصوص التي تحكميا، وتدرس وتنظر في مدى مطابقة ومبلئمة ممفات دراسة 
 التأثير عمى البيئة.

 الفرعية لمراقبة البيئة ورصدىا:/المديرية جـ

من مياميا السير عمى تطبيق التشريع والتنظيم البيئيين، وكذا القيام ببرامج الرصد  
والرقابة الخاصة بالقطاع البيئي وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المعنية، أيضا تحدد األوضاع 

 ا من الميام.وغيرى البيئية الحرجة وتحدد التدابير الميدانية المبلئمة ليا ...

 ثالثا: دور مديريات البيئة غير الممركزة في تفعيل دراسة مدى التأثير عمى البيئة.

عمى مستوى كّل والية عبارة عن مفتشيات لمبيئة إلى  الموجودةكانت مديريات البيئة  
أن صدر القرار بتغيير اسميا من مفتشيات إلى مديريات، وذلك بموجب المرسوم التنفيذي 

حيث يمكن أن توجد بيذه  ،(1)13-31، المعدل لممرسوم التنفيذي رقم 434-39رقم 

                                                           
1
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المديريات من مصمحتين إلى سبعة مصالح، يمكن أن تضم كّل مصمحة كحد أقصى ثبلثة 
مكاتب وذلك حسب أىمية الميام المنوطة بيا، ويحدد تنظيم عمميا بموجب قرار مشترك بين 

 لسمطة المكمفة بالوظيف العمومي.الوزير المكمف بالبيئة ووزير المالية وا

وبخصوص الميام التي تضطمع ىذه المديريات بالقيام بيا فيي تتمخص في القيام  
عمى الشؤون البيئية، حيث تتمقى الطمبات فيما يخص المنشآت المصنفة وتدرسيا وتبدي 

يتعمق  الوزير فيمات المختصة إلصدار القرار بشأنيا الرأي بخصوصيا، ثم تحوليا إلى الجيا
بالمنشآت المصنفة من الفئة األولى، الوالي فيما يتعمق بالمنشآت المصنفة من الفئة الثانية، 
رئيس المجمس الشعبي البمدي فيما يتعمق بالمنشآت المصنفة من الفئة الثالثة، أما المنشآت 
المصنفة من الدرجة الرابعة فتكون خاضعة لمتصريح لدى رئيس المجمس الشعبي البمدي 

وال تتوقف ميمتيا عند ذلك فحسب إنما تتواصل حتى بعد منح  ،(1)مختص إقميمياال
الترخيص بإقامة ىذه المنشآت، حيث تقوم بمراقبة مدى احترام ىذه األخيرة لممقاييس البيئية 
المعتمدة، وفي حالة اإلخبلل تحرر محاضر بذلك، وتقوم بالتنسيق مع المصالح المعنية 

 ت بالغمق المؤقت أو النيائي.لدفعيا إلى إصدار قرارا

فإن مديريات البيئة عمى المستوى الوالئي تقوم بالسير عمى كل ما لو وعمى العموم  
 عبلقة بالبيئة وتيتم بحمايتيا وتبادر بكل النشاطات التي من شأنيا تحقيق تنميتيا المستدامة.

ئي في أما بخصوص موضوعنا والمتعمق بدور مديريات البيئة عمى المستوى الوال
تفعيل دراسة وموجز مدى التأثير عمى البيئة، فنجد أن ليا دور أساسي في ذلك عمى اعتبار 

بفحص دراسة أو موجز التأثير بعد تمقييا من الوزير المكمف بالبيئة أو الوالي  أنيا تقوم
إقميمًيا حسب الحالة، ومرحمة الفحص ىذه تعتبر مرحمة ميمة ينبني عمييا القرار  المختص

ا يسمح بتدارك النقائص التي قد تشوب فتكون الموافقة أو الرفض، ومي سيصدر فيما بعد ذال
ه اإلدارة طمب كل ذالدراسة وتؤثر الحقا عمى البيئة، ففي ىا الصدد وكما قمنا سابًقا يمكن لي
مرحمة الفحص  إلتمامالمعمومات التي ترى ضرورة الحصول عمييا من صاحب المشروع 

                                                           
1
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يبرز الدور الي تقوم بو مديريات البيئة في دراسة مدى التأثير عمى  عمى أتم وجو، وىنا
البيئة فيي تفحص مدى سبلمة البيانات والمعمومات التي أدرجت ضمن ىذه الّدراسة لتحول 
بذلك دون وقوع أي أضرار تنجم عن بيانات ومعمومات خاطئة أو غير دقيقة تتضمنيا 

 الدراسة.

عمى مرحمة الفحص األولى إنما يمتد إلى الفحص وال يقتصر دور مديريات البيئة 
حالة الممف عمى الوزير المكمف بالبيئة أو  الذيالنيائي  تجريو بعد نياية التحقيق العمومي وا 

حيث يتم فحص الممف كخطوة أخيرة واستدراكية قبل إصدار  ،المصالح البيئية حسب الحالة
 القرار من السمطة المكمفة والتي سبق بيانيا.

 دور السمطات المحمية في تفعيل دراسة مدى التأثير عمى البيئة. ع الثاني:الفر 

مما ال شك فيو أنو حتى تتحقق الحماية والتنمية المنشودة لمبيئة البد أن يكون  
لمسمطات المحمية )الوالية والبمدية( دور في ذلك، وبخصوص دراسة مدى التأثير عمى البيئة 

ن خبلل التطرق إلى دور الوالية )أوال( ثم دور البمدية سنحاول معرفة دور ىذه السمطة م
 )ثانيا(.

 أّوال: دور الوالية في تفعيل دراسة مدى التأثير عمى البيئة.

تضطمع الوالية بالقيام بعديد الميام من بينيا ميام تتعمق بالشأن البيئي، ىذه الميام تم  
ت الصمة بيا، في حين لم يتم توضيحيا تكريسيا بموجب القوانين المتعمقة بالبيئة والقوانين ذا

، حيث يبلحظ في ىا القانون أن الميام المتعمقة (1)39-61وكما يجب في قانون الوالية رقم 
بالبيئة جاءت عامة ومبيمة، ىذه الميام جاءت مقسمة بين الوالي والمجمس الشعبي الوالئي، 

والمتعمقة  39-61رقم من القانون  99فبخصوص المجمس  الشعبي الوالئي نجد المادة 
                                                           

1
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بالمجان الدائمة التي تتشكل من أعضاء المجمس الشعبي الوالئي، قد نصت عمى المجان 
الدائمة التي أوجب القانون تشكيميا والتي من بينيا لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة، 

من  99، أيضا نجد المادة 1ولكن لم يتم توضيح الميام الموكمة ليو المجنة بخصوص البيئة
التي تنص عمى أن المجمس الشعبي الوالئي يمارس االختصاصات المخولة لو قانون الوالية 

 .(2)بموجب القوانين والتنظيمات ومن بين المجبلت التي حددتيا بيذا الخصوص حماية البيئة

نجد أن ىذا األخير قد  (3)33-33رقم  (الممغى )وىذا وباستقراء نصوص قانون الوالية 
، إضافة (4)ات المجمس الشعبي الوالئي بكل األعمال التي من شأنيا حماية البيئةحدد صبلحي

إلى صبلحيات أخرى نص عمييا بمناسبة تنظيمو الختصاصات ىذا األخير في مخطط 
 31، أما عن الصبلحيات البيئية لموالي فنجد المادة (5)الوالية ومجال الفبلحة والري...إلخ

 .(6)محافظة عمى النظام واألمن والسبلمة والسكينة العامةالتي تحمل الوالي مسؤولية ال

فنجد واجب الولي  39-61أما عن االختصاصات البيئية لموالي في القانون رقم  
، وىي عناصر ذات (7)يتمثل في المحافظة عمى النظام واألمن والسبلمة والسكينة العمومية

م المتعمقة بالبيئة والتي يضطمع الوالي فصيل الميايدة بمفيوم البيئة، ىذا ونجد أن تعبلقة وط
بالقيام بيا في القوانين المتعمقة بيذه األخيرة، فبخصوص موضوع دراستنا والمتعمق بدراسة 

وضح اختصاصات الوالي في ىذه  641-39التأثير عمى البيئة نجد أن المرسوم التنفيذي 
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بيئة من صاحب المشروع، لالدراسة، وجعميا كما سبق القول تنحصر في تمقي التأثير عمى ا
حالتيا حسب الحالة عمى الوزير المكمف بالبيئة أو عمى المصالح البيئية، ويقوم والقيام بإ
القرار بفتح التحقيق العمومي الذي يعتبر إجراء بالغ األىمية في دراسة وموجز  بإصدار

تحقيق، كما التأثير عمى البيئة، وىو الذي يعين المحافظ المحقق الذي يشرف عمى ىذا ال
جعل المشرع لموالي صبلحية التفاوض مع صاحب المشروع في المسائل التي يتوصل إلييا 

 التحقيق العمومي، وجعل لو أيضا اتخاذ القرار بخصوص موجز التأثير عمى البيئة.

من ىنا يتضح الدور المحوري الذي يقوم بو الوالي في دراسة وموجز التأثير عمى  
بقى تفعيل ىذا الدور مرىونا باستحداث ىيئة عمى مستوى الوالية تقوم البيئة، وحسب رأينا ي

عمى الشأن البيئي، وتساعد الوالي في القرارات البيئية مختصين في البيئة، أيضا يجب 
إعطاء حيز كبير لمبيئة في قانون الوالية، ألنيا عنصر أساسي يتدخل في كل األعمال 

 م الوالية بيا.التنموية والتخطيطية التي يمكن أن تقو 

 بيئة.تفعيل دراسة مدى التأثير عمى ال ثانيا: دور البمدية في

ة في الدولة تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية البمدية ىي أصغر جماعة إقميمي 
، (2)33-33ومن قبمو القانون رقم  63-66، نظميا المشّرع بموجب القانون رقم (1)المستقمة

من  96ديد من الميام التي من بينيا ما يتعمق بالبيئة، فمثبل نجد المادة وأوكل ليا القيام بالع
حيث  ،التي تخص المجان المشكمة من أعضاء المجمس الشعبي البمدي 63-66القانون رقم 

، أيضا (3)من بين المجان التي أوردتيا ىذه المادة لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئةأن 

                                                           
1
، صادر 37عدد يتعمق بالبمدية، الجريدة الرسمية، ، 2011وبر أكت 22المؤرخ في  10-11من القانون رقم  01المادة - 

 .03/07/2001في 
2
/ 11/04، صادر في 15عدد ، ، يتعمق بالبمدية، الجريدة الرسمية1990-07-07المؤرخ في  08-90القانون رقم - 

 )ممغى(.1990
3
 .الذكر السابق 11/10من القانون رقم  31المادة  - 
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لي االتي يقوم بيا رئيس المجمس الشعبي البمدي تحت إشراف الو  التي تبين الميام 33المادة 
 .(1)والتي من بينيا السير عمى النظام والسكينة والنظافة العمومية

التي نصت عمى الميام التي يكمف بيا رئيس المجمس الشعبي  34كذلك نجد المادة  
نصت عمييا السير  البمدي في إطار احترام حقوق وحريات األفراد، ومن بين الميام التي

عمى احترام تعميمات نظافة المحيط وحماية البيئة، ويمكنو حسب نفس المادة االستعانة 
 .(2)بالمصالح التقنية لمدولة في أداء ىذه الميام

بخصوص حفظ الصحة والنظافة العمومية من  619وكذلك ما جاء في نص المادة  
معالجتيا، جمع النفايات الصمبة ونقميا خبلل توزيع مياه الشرب، صرف المساه المستعممة و 

 ومعالجتيا، مكافحة نواقل األمراض المتنقمة...إلخ.

أيضا نجد أن قانون البمدية الجديدة قد أولى أىمية كبيرة لممساحات الخضراء فنجد  
 .(3)العديد من النصوص القانونية قد نصت عمييا

ية تضمنتيا قوانين وأنظمة حيات البيئأن البمدية ليا العديد من الصبل أيضا نجد 
المتضمن تسيير النفايات  1336ديسمبر  61المؤرخ في  63-36مختمفة كالقانون رقم 

 .(4)ياالتز ومراقبتيا وا  

 

 

                                                           
1
 .، السابق الذكر10-11م من قانون رق 88المادة  - 

2
 من نفس القانون. 94المادة  - 

3
 من نفس القانون. 149-124-110المواد  - 

4
، 77عدد  ا، الجريدة الرسميةالتيز تسيير النفايات ومراقبتيا وا  ب تعمقي 2001-12-12المؤرخ في  19-01القانون رقم  - 

 .2001 /15/12صادر في 
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حيث نجد في ىذا القانون أنو من بين ميام البمدية مسألة تسيير النفايات البمدية  
 .(1)اليامدة...إلخ نزلية، ومن مسؤوليتيا أيضا إنجاز أماكن لرمي النفاياتموال

يخص المنشآت المصنفة نجد أن لمبمدية صبلحية بخصوص ىذه األخيرة عمى  وفيما 
رخصة من رئيس المجمس  الحصول عمىاعتبار أن الفئة الثالثة من ىذه المنشآت يتطمب 

الشعبي البمدي المختص إقميمًيا، أما الفئة الرابعة فتكون خاضعة لنظام التصريح لدى ىذا 
 .(2)األخير

السابق الذكر  63-66وبخصوص دراسة مدى التأثير عمى البيئة نجد أن القانون رقم  
الممغى، وال حتى  33-33قد جاء بإجراء جديد لم يسبق النص عميو ال في قانون البمدية رقم 

المحدد لمجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة عمى  641-39في المرسوم التنفيذي رقم 
ثير عمى البيئة، ىذا اإلجراء يتمثل في طمب الرأي المسبق لممجمس الشعبي دراسة وموجز التأ

 عمى ما يمي: 633البمدي بيذا الخصوص حيث نصت المادة 

"تخضع إقامة أي مشروع استثمار و/أو تجييز عمى إقميم البمدية أو أي مشروع يندرج  
عبي البمدي والسيما في في إطار البرامج القطاعية لمتنمية، إلى الرأي المسبق لممجمس الش

 مجال حماية األراضي الفبلحية والتأثير في البيئة".

عمى أنو يقتضي إنشاء أي مشروع  664ونجد أيضا ما جاء في نص في المادة  
يحتمل أن يضر بالبيئة والصحة العمومية عمى إقميم البمدية موافقة المجمس الشعبي البمدي، 

ات المنفعة الوطنية والتي تخضع لؤلحكام ذاريع واستثنى المشّرع في ىذا اإلطار المش

                                                           
1
تبلفيا ،19-01من القانون رقم  38والمادة  33إلى  29المواد من  -   .الذكر السابق ،المتضمن تسيير النفايات ومراقبتيا وا 

2
 السابق ،الذي يضبط التنظيم المطبق عمى المؤسسات المصنفة لحماية البيئة ،198-06من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  - 

 .الذكر
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، ولئلشارة فإن ىذا المبدأ ال يعد جديًدا عمى اعتبار أن المشرع قد (1)المتعمقة بحماية البيئة
 منو. 31من خبلل المادة  6333تطرق لو في قانون البمدية لسنة 

الشعبي  السابقة الذكر أن المشرع اشترط موافقة المجمس 664يبلحظ عمى المادة  
ال رفض المشروع، في حين أن المادة  البمدي في المشاريع التي يحتمل إضرارىا بالبيئة وا 

تتكمم عن الرأي المسبق ليذا المجمس بخصوص دراسة مدى التأثير عمى البيئة دون  633
أن ترتب عمى ىذا الرأي أّية آثار، بما يفيد بأن السمطة المختصة بإصدار القرار بشأن دراسة 

لمجمس الشعبي البمدي بخصوص ىذه الدراسة، وىنا أثير عمى البيئة ال تمتزم برأي االتدى م
نتساءل كيف يمكن أن يؤثر رأي المجمس الشعبي البمدي انتياءا )أي عند إصدار القرار 
بشأن قبول أو رفض المشروع(، وال يكون لو أي أثر ابتداءا أي عند إصدار القرار بشأن 

 (2)التأثير عمى البيئة؟. قبول أو رفض دراسة مدى
وعميو وحسب رأينا يجب أن يكون لممجمس الشعبي البمدي رأي ممزم بخصوص دراسة  

وموجز التأثير عمى البيئة، التي تقام لممشاريع التنموية التي يحتمل إضرارىا بالبيئة والتي 
سمطة  تمس تراب بمديتو، فبل يعقل أن ال تدخل المجمس في دراسة تخص بمديتو وىو أكثر

 ذات دراية بطبيعة وخصائص إقميم البمدية.

 المطمب الثاني: 

 في تفعيل دراسة مدى التأثير عمى البيئة. لرقابةا

المنظم  641-39المبلحظ في دراسة مدى التأثير عمى البيئة أن المرسوم التنفيذي  
، حيث (3)رفضليا لم يتكمم عن تدخل القضاء في ىذه الدراسة إال في مسألة صدور القرار بال

                                                           
1
 .الذكر السابق ،المتعمق بالبمدية ،10-11م من القانون رق 114المادة  - 

2
 .183 يحي وناس، مرجع سابق، ص - 
المحدد لمجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة عمى دراسة وموجز  ،145-07من المرسوم التنفيذي رقم  19المادة  -3

 .الذكر التأثير عمى البيئة السابق
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أقر المشرع لصاحب المشروع في ىذه الحالة المجوء إلى القضاء لمطعن في قرار الرفض، 
، يمكن أن تشوبو عيوب تعرضو لئللغاء، وىنا (1)عمى اعتبار أن ىذا القرار ىو قرار إداري

نقول أن الدعوى التي يرفعيا صاحب المشروع إنما تستيدف القرار الذي صدر بشأن الدراسة 
 اتيا، نظًرا لكون ىذه األخيرة ال تعد عمبل إدارًيا محضا.ذتستيدف الدراسة بحد  وال

تمنح دراسة التأثير إذ تمنح لو الحق  639-631-636في مواده  63-39أّما قانون  
 :(2)في توقيع عقوبة عمى كّل من يخالف إجراء دراسة التأثير وذلك في حالتين

 ر.الفرع األول: حالة غياب دراسة التأثي

 تنص عمى ما يمي: 63-39من قانون رقم  631إّن المادة  

دج( 133.333يعاقب بالحبس لمّدة سنة واحدة وبغرامة قدرىا خمسمائة ألف دينار )» 
 .«أعبله 63كّل من استغل منشأة دون الحصول عمى الّترخيص المنصوص عميو في المادة 

ن الحصول عمى الّترخيص ويجوز لممحكمة أن تقضي بمنع استعمال المنشأة إلى حي 
أعبله. ويمكنيا أيضا األمر بالنفاذ  13و 63ضمن الشروط المنصوص عمييا في المادتين 

 المؤّقت لمخطر.

 .«كما يجوز لممحكمة األمر بإرجاع األماكن إلى حالتيا األصمية في أجل تحّدده 

                                                           
1
ردة يولد آثار قانونية بإنشاء مراكز قانونية القرار اإلداري ىو عمل قانوني صادر عن سمطة إدارية مختصة بإرادتيا المنف- 

جديدة، أو تعديل أو إنياء مراكز قانونية قائمة، وتتنوع القرارات اإلدارية بين الفردية والجماعية، البسيطة والمركبة...، 
اإلدارية، ويمكن أن تنشأ عن القرار اإلداري منازعات ودعاوى، راجع في ذلك عمار عوابدي، النظرية العامة لممنازعات 

 .2004الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، بن عكنون، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 
2
 ، مرجع سابق.10-03من القانون  20و 19المواد  - 
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لحصول طبًقا ليذا النص، كّل من يقوم بنشاطات ليا انعكاسات عمى البيئة دون ا 
عمى رخصة أو قرار موافقة، فإّن قانون البيئة يمنح لمقاضي سمطة توقيع عقوبة عمى 

 صاحب المشروع لغياب الرخصة.

مّما يفيد عدم منح الرخصة أو تسميم الّرخصة بسبب عدم توفير دراسة التأثير يؤّدي  
بـ خمسمائة إلى توقيع عقوبة عمى صاحب المشروع بالحبس لمّدة سنة وغرامة مالية تقّدر 

ألف دينار، باعتبارات دراسة التأثير من اإلجراءات األساسية التي يمتزم بيا صاحب المشروع 
زيادة عمى  د ترّتب أضراًرا ضارة عمى البيئة،لطمب الحصول عمى رخصة إلنشاء منشأة ق

 (1)ذلك يمكن لمقاضي أن يمنع استغبلل المنشأة إلى غاية الحصول عمى الّرخصة.

لمقاضي أن يأمر بمواصمة الحظر المؤّقت إلى مّدة معّينة يعني ذلك أن كما يمكن  
يأمر بوقف نشاط المنشأة مؤقًتا حتى بعد صدور الترخيص، السؤال المطروح متى يمجأ 

 .(2)القاضي إلى األمر بالّنفاذ المؤقت لمحظر وما جدى ذلك؟

صمية في حالة يمكن لمقاضي أن يحكم بإعادة أو إرجاع األماكن إلى حالتيا األ 
إال أن المشّرع لم  يتحّصل صاحبيا عمى رخصة حدوث أخطار أو أضرار بيئية من منشأة لم

يبين فيما إذا كان لمقاضي الحكم بوقف نشاط المنشأة التي تسّببت في أضرار بيئية، أم يأمر 
تموث فقط بإعادة الحالة واألماكن إلى ما كانت عميو قبل استغبلل المنشأة أي التخمص من ال

 .3مع مواصمة االستغبلل ومتى يمجأ القاضي إلى مثل ىذا الحكم؟

حول حماية البيئة كان أكثر وضوًحا في ىا  6339من قانون  691إّن نص المادة  
 الصدد إذ تنص:

                                                           
1
 ، مرجع سابق.10-03من قانون  20-19المواد  - 

2
 نفس المرجع. - 

3
 ، مرجع سابق.10/83من قانون  132المادة  - 
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من ىذا  696يعاقب كّل من باشر إنجاز استصبلح أو منشأة خرقا ألحكام المادة » 
 دج. 13.333إلى  1333القانون بغرامة من 

ويمكن لمقاضي المختص في حالة ضرر خطير عمى البيئة أن يأمر بتوقيف األشغال  
 .«أو حّتى بإعادة المكان حالتو األصمية

 الفرع الثّاني: حالة عدم االمتثال ألوامر القاضي:

 عمى أّنو: 63-39من قانون رقم  639تنص المادة  

دينار  6.333.333ميون دينار ( أو بغرامة قدرىا م31يعاقب بالحبس لمّدة سنتين )» 
بغمقيا اتخذ تطبيقا لممادتين  أوكّل من استغل منشأة خبلًفا إلجراء قضى بتوقيف سيرىا 

 .«631أو بعد إجراء خطر اّتخذ تطبيًقا لممادة  19-11

طبقا ليذا النص فكّل من خالف أوامر القاضي التي تتعّمق بمنع استعمال المنشأة إلى  
خيص أو حالة األمر بالّنفاذ المؤّقت لمحظر، توّقع عميو عقوبة حين الحصول عمى التر 

 (1)الحبس لمّدة سنتين ويحكم عميو بغرامة مالية تتمثل في مميون دينار.

 631تعتبر ىذه العقوبات أكثر صرامة وشّدة من تمك المنصوص عمييا في المادة  
لمقانون وعدم احترام  باعتبار أّن صاحب المشروع في مثل ىذه الحالة تمادي في مخالفة

ذا لم يمتثل صاحب المنشأة لقرار األعذار في األجل المحّدد التخاذ تدابير إعادة  الشرعية. وا 
األماكن إلى حالتيا األصمية )ولم يتحصل عمى رخصة إلنشاء المنشأة( يوّقع عميو القاضي 

 ،(3)2)عقوبة الحبس لمّدة سّتة أشير وبغرامة قدرىا خمسمائة ألف دينار.

                                                           
1
 ، مرجع سابق.10-03ن قانون رقم م 103المادة  - 

2
 نفس المرجع. - 

3
 -  BENACEUR Youcef, « Les études d’impacts sur l’environnement en droit positif algérien), revue 

algérienne des sciences économiques juridiques et politiques », N°03, p451. 
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ّن   العقوبات المتعمقة بمخمفات إجراء الحصول عمى رخصة يتم النظر فييا من طرف القاضي وا 
المختص، الذي يتم إخطاره بواسطة محاضر يحّررىا ضابط الشرطة القضائية ومفّتشو البيئة، إذ 

 عمى ما يمي: 1339من قانون  636/6تنص المادة 
لقضائية ومفّتشو البيئة في نسختين تثبت المخالفات بمحاضر يحّررىا ضابط الشرطة ا» 

 . (1)«ترسل أحدىما إلى الوالي واألخرى إلى وكيل الجميورية
يبلحظ في ىذا الصدد الغياب التام لقرارات قضائية، تسمح بمعرفة موقف القضاء فيما  

رخيص. يتمق بالمسؤولية بمستوياتيا الثبلث مدنية إدارية جزائية، لمخالفة إجراء دراسة التأثير أو الت
أما في فرنسا فإن رفض منح الترخيص بسبب غياب دراسة التأثير يؤّدي إلى عدم شرعية الطعن 
في القرار الصادر من طرف اإلدارة وفي حالة وجود بعض النقص في دراسة التأثير أو موجز 
أو التأثير يشرط القضاء في ىذه الحالة أن تكون الدراسة أكثر تفصيبًل وتوضيًحا آلثار المنشأة 

 .(2)المشروع عمى البيئة
أقّر فيو مسؤولية الّدولة التي منحت بكّل  96/39/6333أصدر مجمس الّدولة قرار في  

  KVسيولة ترخيص النجاز مشروع دون مراقبة موجز التّأثير. إلقامة مصنع ىيدرومائي بحجم 
 المائية.. ألن موجز التأثر لم يتضّمن اإلشارة إلى أثار المشروع عمى الحيوانات 133

كما يمكن أن يحكم القاضي الفرنسي بعقوبات عمى الطابع المختصر لدراسات أو موجز  
التأثير، إذا اّتضح لو عدم أىمية أغمب المعمومات الواردة فييا، كما يمكنو تأجيل تنفيذ العقوبة 

 تناقصات. والتعدل ورفض دراسة التأثير التي تتضمن  ورفض األخذ بدراسة تأثير قديمة ولم
يعتبر مجمس الّدولة الفرنسي دراسة التأثير من النظام العام وبالتالي إذا لم يتم أثارىا في الدرجة 

 (3)األولى ال يمكن إثارتيا في الدرجة الثانية )االستئناف( تمقائًيا.
تبدو الّرقابة القضائية عمى دراسة التأثير في فرنسا أكثر صرامة، ومع ذلك ىذه الّرقابة  

أّنو لم يتضّمن القانون  لى انتقادىا من طرف المعنيين، عمىي أّدى إذا، األمر التعرف حدودً 
                                                           

1
 ، مرجع سابق.10-03القانون  - 

2
 .181حيى وناس، مرجع سابق، ص ي - 

3
 .183، 182وناس يحي، مرجع سابق، ص ص  - 
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الفرنسي عقوبة عمى من يقوم بالتزوير أو تزييف المعمومات الواردة في دراسة التأثير، يقترح في 
 .(1)ىذه الحالة تطبيق القواعد العامة المتعمقة باألخطاء التي ترتكب في الوثائق اإلدارية

لى كّل ما سبق، مشكل يتعّمق بعدم وجود جياز يراقب اسات التأثير، باإلضافة إدر تثير  
متابعة وتطبيق دراسة التأثير مثال ذلك تحويل مياه نير بكيفية معقولة طبقا لما تحّدده القوانين 
والتنظيمات كي ال تؤّثر عمى البيئة، لكّن كيف يمكن مراقبة مدى احترام صاحب المشروع ليذه 

 .(2)ة المسموح بتحويميا؟الكميّ 
إذا لم يتمكن صاحب المشروع من منع وقوع أضرار رغم ما يتخذه من التدابير فما عميو  

 .طبقا لمبدأ المموث الدافع تكاليف التموث في مثل ىذه الحاالت إال تحمل
 المبحث الثاني

 .دور المجتمع المدني في تفعيل دراسة مدى التأثير عمى البيئة

تقوم الدولة بالدور المنوط بيا يخص دراسة مدى التأثير، حتى نقول أن  ال يكفي أن 
تؤدي الغرض المنتظر منيا، إنما يجب أن تتكافل الجيود أن  كما يجب فعالةىذه األخيرة 

جيود المجتمع المدني، حتى يتم الوقوف عمى النقائص والثغرات التي مع التي تبذليا الدولة 
التأثير عمى البيئة والعمل عمى تجاوزىا، ولكن يبقى  تقف في وجو تفعيل دراسة مدى

المجتمع المدني في منأى عن مثل ىذه العمميات التي تخص البيئة ما لم تكن ىناك وسيمة 
كوسيمة لضمان مشاركة تمكنو من اإلطبلع عمييا، ىذه الوسيمة تتمثل في اإلعبلم البيئي، 

 البيئة. المجتمع المدني في تفعيل دراسة مدى التأثير عمى

 

 

                                                           
1
 .141 جميمة حميدة، مرجع سابق، ص- 

2
 - ROMI Raphaêle, Les collectivités locales et l’environnement, édition locales de France, 1998, p 

80. 
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 المطمب األول
تفعيل دراسة مدى اإلعالم البيئي كوسيمة لضمان مشاركة المجتمع المدني في 

 .البيئة التأثير عمى
اإلعبلم البيئي ىو إعبلم يسمط الضوء عمى كل المشاكل البيئة وينقل لمجميور  

 نميتيا.، بغية دفعو لممشاركة في حمايتيا وت(1)المعرفة واإلىتمام والقمق عمى بيئتو

فواجب اإلعبلم يقابمو بالضرورة حق األفراد في اإلعبلم البيئي، ويعد المرسوم  
المنظم لمعبلقات بين اإلدارة والمواطن  34/39/6333المؤرخ في  696-33التنفيذي رقم 

األساس القانوني في تجسيد حق األفراد في اإلّطبلع واإلعبلم، خاصة إذا لم يتقرر النشر 
 .(2)سميةفي الجريدة الر 

وجو ة في كبير بو اإلدارة عند طمب معمومات منيا عقبة ي تتحجج تال ر اإلداريالسيعتبر 
و تفعيل األنشطة التي يساىم فييا ىذا األخير، فيذه الذىنية ئراتفعيل اإلعبلم البيئي، ومن و 
ومن قبميا في إدارات أخرى تستمد فنون عمميا من اإلدارة تكرست في اإلدارة الجزائرية 

، عمى المخاطبين بقراراتيم الفرنسية، حيث تمتنع اإلدارة عن تقديم أي تبريرات لؤلشخاص
خيرة وخرق لمسرية اعتبار أن اشتراك المواطنين والجمعيات يعتبر تقاسما لمسمطة مع ىذه األ

 (3)مما يؤثر في روح القرار اإلداري حسبيا ة،اإلداري

لم يبين حدود اإلعبلم البيئي فيما يتعمق بالسر اإلداري، وىذا يترك الباب  63-39لقانون ا
وىذا يؤدي في غالب ير ذلك، د غمفتوح أمام اإلدارة في تقرير ما يعد سرا إداريا وما يع

                                                           
1
دكتوراه في القانون  لنيل شيادة امة في التشريع الجزائري، رسالةحسن حميدة، التخطيط البيئي كآلية لمتنمية  المستد - 

 .215، ص 2009الخاص، كمية الحقوق، جامعة سعد دحمب البميدة، 
2
، الذي يتعمق بتنظيم العبلقات بين اإلدارة 1988-07-04المؤرخ في  131-88من المرسوم التنفيذي رقم  8المادة  - 

 .1988لسنة  27، ج ر عدد والمواطن
3
 169مرجع سابق، ص ،حي أوناسي - 
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 األحيان إلى تعسف اإلدارة، فإذا كانت ىذه األخيرة تخرق نصوص قانونية موجودة وواضحة
 (1) وتتعسف في تطبيقيا كما ينتظر منيا في حالة غياب النص.

. وألزم (2)كما تضمن النص حق اإلطبلع عمى البيانات الموجودة في المحفوظات 
، وألزم المواطنين باحترام حق اإلطبلع تحت (3)اإلدارة بالرد عمى طمبات وتظممات المواطن.

 .(5)، أو العزل(4)طائمة التأديب

ذي ألزم القيام كما يجد الحق في اإلعبلم أو اإلطبلع أساسو في قانون البمدية ال 
بعممية النشر لئلعبلم عمى المداوالت واإلجتماعات عند مدخل قاعة المداوالت، وذلك قبل 
إنعقادىا ويتم نشرىا خبلل ثمانية أيام التي تمي انعقادىا وبنفس الكيفية ألزم المشرع نشر 
، مستخرج من محضر مداولة المجمس الشعبي الوالئي األماكن المخصصة إلعبلم  الجميور

أيام( التي تمي دورة المجمس الشعبي الوالئي، ويمكن المواطن اإلطبلع في  33خبلل ميمة )
مقّر الوالية عمى محاضر المداوالت المجمس الوالئي فيما عدى المواضيع التي تخضع 

 لمسرية كما لو أن يأخذ نسخة منيا عمى نفقتو.

تطبيقيا، وعميو سنحاول كونيا قوانين تفاعمية تعتمد عمى المشاركة الجمعوية في  
)الفرع األول(،  اول دراسة مدى التأثير عمى البيئة كتطبيق من تطبيقات اإلعبلم البيئيتن

   ومن ثم نبين حدود اإلعبلم البيئي )لفرع الثاني(.

 

                                                           
1
 ، مرجع سابق.10-03انون ق - 

2
 ، السابق الذكر.131-88من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  - 

3
 من نفس المرسوم. 34المادة  - 

4
 من نفس المرسوم. 30المادة  - 

5
 من نفس المرسوم. 40المادة  - 
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 .دراسة مدى التأثير عمى البيئة كتطبيق من تطبيقات اإلعالم البيئي: الفرع األول

م الجماىير بدراسة وموجز التأثير عمى البيئة، لتمكينيم من تقديم نص المشرع عمى ضرورة إعبل 
اعتراضاتيم ومبلحظاتيم بشأنيا، حيث ألزم الوالي باتخاذ تدابير إلعبلم الجميور بقرار فتح التحقيق 
العمومي الذي يخص الدراسة أو الموجز، وذلك عن طريق تعميق القرار في مقر الوالية ومقر البمديات 

 .(1)ماكن موقع المشروع، ليس ىذا فقط بل وألزمو أيضا بنشر ىذا القرار في يوميتين وطنيتينالمعنية وأ

فيبلحظ في ىذا المقام أن المشرع استعمل وسيمتين لئلعبلم تمثمتا في التعميق والنشر،  
ولكن يبقى األمر حسب رأينا غير كاف، فما دامت ىناك وسائل إالمية محمية كاإلذاعات المحمية 

ي يعمم تطبيقيا مؤخرا عمى واليات الوطن، وجب إشراكيا في عممية اإلعبلم البيئي حتى يمس الت
ىذا اإلعبلم أكبر عدد من شرائح المجتمع، فبل يخفى أن اإلعبلم السمعي والبصري يستقطبان 

 ييآتأكبر نسبة متابعة من اإلعبلم المكتوب، وبدرجة أولى من لوحات اإلعبلن المتواجدة بال
 (2)ية.العموم

وبعد مرحمة اإلعبلم يكون من واجب الوالي تمقى طمبات اإلطبلع عمى دراسة أو موجز  
التأثير عمى البيئة، ومن واجبو أيضا الرد عمى الطمبات وأخذىا بعين اإلعتبار من خبلل دعوة 

 .أصحابيا لئلطبلع عمى الدراسة أو الموجز ومنحيم أجبل لفحصيا

الذي يمعبو اإلعبلم البيئي في مجال تفعيل دراسة وموجز  ومن ىنا يتضح الدور الفعال 
مواطن في التفاوض بشأن جدية التأثير عمى البيئة، من خبلل لعب دور الوسيط بين اإلدارة وال

، مما قد يدفع إلعادة النظر في الدراسة أو طمب استكماليا أو حتى اة الدراسة من عدميونجاع

                                                           
1
 المحدد لمجال ومحتوى وكيفيات  المصادقة عمى دراسة وموجز التأثير ،145-07من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  - 

 .الذكر السابق ،عمى البيئة
2
المحدد لمجال تطبيق ومحتوى  وكيفيات المصادقة عمى دراسة وموجز  ،145-07من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  - 

 .الذكر التأثير عمى البيئة السابق
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 (1)ح البيئي.رفضيا، كل ىذا في إطار تحقيق الصال
ية اىتماما كبيرا لممشاركة الشعبية في مختمف ر في اآلونة األخيرة أولت الدولة الجزائ 

 القضايا وىذا ما انعكس عمى قوانينيا.
ففي مجال التييئة والتعمير نجد العديد من المواد التي تكرس اإلعبلم البيئي، فمثبل نجد 

السابق الذكر تكرس مبدأ  699-36نفيذي رقم من المرسوم الت 66و63، والمواد 39و 31المواد 
 التشاور في إعداد المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير تبين طرق اإلعبلم في ىذا المجال.

السابق الذكر  693-36من المرسوم التنفيذي رقم  66و63،  39، 31أيضا نجد المواد 
 (2)ألراضي.التي تعكس نفس المبدأ ولكن بخصوص مخطط آخر أال وىو مخطط شغل ا

المتعمق  691-36من المرسوم رقم  16و 43و 49وفي إطار رخصة البناء نجد المواد 
 بالرخص والشيادات، ىذه المواد نصت عمى إعبلم الجميور بعممية البناء وطرق ذلك.

المتعمق بالمياه قد ألزم اإلدارة المكمفة  61-31وفي مجال المياه نجد أن القانون رقم  
، يكون ىذا النظام منسجما مع (3)ية بإقامة نظام تسيير مدمج لئلعبلم حول المياهبالموارد المائ

أنظمة اإلعبلم وقواعد المعطيات المنشأة، باإلضافة إلى إلزام ىذه اإلدارة بتقديم المعمومات ذات 
الطابع الييدرولوجي والييدروجيولوجي لكل شخص يطمبيا بغرض إنشاء منشأة الستخراج المياه 

 .(4)عمومية لممياه األمبلك ال

  .: حدود اإلعالم البيئيالفرع الثاني

بالرغم من كل ما قيل سابقا عن الحق في اإلعبلم البيئي أال أن ىذا الحق ليس حقا  
مطمقا، بل ىو حق مقيد بالعديد من العراقيل التي تضعيا اإلدارة لمواجية طمبات اإلعبلم 

                                                           
1
 .66، 65ن أحمد، مرجع سابق، ص ص عبد المنعم ب - 

2
 .، السابق الذكر177-91ي ، من المرسوم التنفيذ11-10، 03-02المواد  - 

3
   .03/01/2008المؤرخ في  03-08عدل والمتمم بالقانون ، المتعمق بالمياه، الم04/08/2005المؤرخ في  12-05لقانون ا - 

4
 .69، 68لمنعم بن أحمد، مرجع سابق، ص عبد ا - 
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 (.ثانيا( والسر صناعي والتجاري )والي )أواالطبلع، تتمثل ىذه القيود في السر اإلدار 

 اإلداري كحد من حدود اإلعالم البيئي. السروال: أ

اإلداري الذي تتحجج بو اإلدارة عند طمب معمومات منيا، عقبة كبيرة في وجو السّر يعتبر  
رست ، ىذه الذىنية تكاإلعبلم البيئيتفعيل اإلعبلم البيئي ومن ورائو تفعيل األنشطة التي يساىم 

في اإلدارة الجزائرية ومن قبميا في إدارات أخرى تستمد فنون عمميا من اإلدارة الفرنسية، حيث 
تمتنع اإلدارة عن تقديم أي تبريرات لؤلشخاص المخاطبين بقراراتيا، عمى اعتبار أن اشتراك 

ا يؤثر في لمسرية اإلدارية مم امع ىذه األخيرة، وخرق لمسمطةالمواطنين والجمعيات يعتبر تقاسما 
 .(1)روح القرار اإلداري حسبيا

لم يبين حدود اإلعبلم البيئي فيما يتعمق بالسر اإلداري، وىذا يترك  63-39القانون رقم  
الباب مفتوحا أمام اإلدارة في تقرير ما يعد سرا إداريا وما يعد غير ذلك، وىذا يؤدي في غالب 

ة تخرق نصوصا قانونية موجودة وواضحة األحيان إلى تعسف اإلدارة فإذا كانت ىذه األخير 
 .2وتتعسف في تطبيقيا فماذا ينتظر منيا في حالة غياب النص؟

اإلدارة البيئية في الجزائر تعتبر كل الوثائق والبيانات التي يطمبيا األشخاص سواء   
مر بالسرية في كل المناسبات حتى عندما يتعمق األ رادا أو جمعيات وثائق سرية، وتحتجكانوا أف

 بطمبات الطمبة والباحثين، وىذا ال يخدم ال البيئة وال تطوير البحث العممي في الجزائر.

 السر الصناعي والتجاري كقيد تمارسو اإلدارة عمى الحق في اإلعالم البيئي.ثانيا: 

إضافة إلى السر اإلداري يوجد قيد آخر في مواجية الطمبات التي تقدم لئلدارة من طرف  
غبين في استعمال الحق في اإلعبلم البيئي واإلطبلع، يتمثل ىذا القيد في السر األشخاص الرا

                                                           
1
 .168، 167يحيى وناس، مرجع سابق، ص ص  - 

2
 ، مرجع سابق.10-03قانون  - 
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الصناعي والتجاري الذي تتحجج بو اإلدارة لعدم تمكين األشخاص من ممارسة حقيم في اإلعبلم 
 البيئي.

والسر الصناعي والتجاري قد يتعمق بمعمومات تخص طريقة الصنع، أو خرائط بيانية  
حتى لمدراسات المقامة ليذا المشروع كدراسة مدى التأثير عمى البيئة ودراسة الخطر، لممشروع، ويمتد 

 .(1)والمجال النووي ونجد مجال ىذا السر أكثر تطبيقا في مجال المنشآت المصنفة
حول حدود السر الصناعي  1339وعمى عكس ما جاء في مشروع قانون البيئة لسنة   

خاليا من أي حدود تخص ىذا الشأن، وىذا ما يؤدي إلى نتائج والتجاري، جاء القانون عند صدوره 
خطيرة عمى البيئة أو عمى األشخاص الذين تتعارض مصالحيم مع تقديم بعض المعمومات حول 

حسب رأينا أكثر منطقية  ويبقى القيد ،(2)مشاريعيم وتضرب بالسر الصناعي والتجاري ليذه المشاريع 
 من سابقو

 المطمب الثاني:
 دراسة التأثير عمى البيئة.تفعيل للمجتمع المدني تدخل ا

ميما عممت الحكومات عمى تكثيف جيودىا في مجال حماية البيئة وتنميتيا، فإن   
ذلك يبقى غير كاف ما لم تنضم إلى ىذه الجيود  جيود المجتمع المدني، فبل يمكن بأي 

في ميدان البيئة عمى اعتبار  حال من األحوال تغييب الدور الذي تقوم بو األفراد والجمعيات
أن المجتمع المدني ىو المتضرر األول من األضرار التي تصيب البيئة والمستفيد من 

وعميو سنتطرق إلى دور األفراد في حماية البيئة وعمى األخص ما  الحماية التي تتقرر ليا.
إلى دور  تعمق بتفعيل دراسة مدى التأثير عمى البيئة )الفرع األول(، ومن ثم سنتطرق

 الجمعيات في ذلك )الفرع الثاني(.
 

                                                           
1
 .168 ص ،يحي وناس، مرجع سابق - 

2
 .169مرجع نفسو، ص  - 



 الفصل الثاني:          الجيات المكمفة بتفعيل دراسة مدى  التأثير عمى البيئة

 
 

 

 

81 

 .الفرع األول: دور األفراد في حماية البيئة وتفعيل دراسة مدى التأثير عمييا

حرصت المواثيق الدولية عمى تكريس حق األفراد في المشاركة في الشؤون العامة  
الدول  المتعمقة بحماية البيئة التي تخص الدولة التي ينتمون إلييا، وألزمت ىذه المواثيق

م ىذا الحق والعمل عمى تكريسو بدورىا في قوانينيا الداخمية، ومن بين النصوص التي باحترا
 من إعبلن قمة األرض والتي جاء فييا: 16دولي نجد المادة طار كرست ىذا الحق في إ

ما بواسطة ممثمين » لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبمده وا 
 .(1)«في حرية يختارون

ستوكيولم قد جعل من تدخل األفراد في حماية البيئة عبلن إالمبدأ الرابع من  ونجد أن 
 واجبا ومسؤولية حيث نص عمى ما يمي:

يتحمل اإلنسان مسؤولية خاصة عن المحافظة والتسيير العقبلني لمثروة المؤلفة من »
 .(2)«النباتات والحيوانات البرية ومساكنيا...

األفراد في تسيير شؤون الدولة التي  االعتراف بحقب تالجزائر تأخر  6391سنة  وفي
يشممون جزءا منيا إلى أواخر الثمانيات، حيث بدأت اإلصبلحات التي فرضتيا ثروة الشعب 

عن ذلك، ولعل أول خطوة في طريق  أنجزتعمى النظام السائد آنذاك، واألحداث الدامية التي 
الذي ينظم  696-33االعتراف بحق األفراد في المشاركة كانت مع صدور المرسوم رقم 

العبلقات بين اإلدارة والمواطن السابق الذكر، ىذا المرسوم شّكل أول خطوة في وجو القطيعة 
 (3)التي دامت أكثر من عشريتين من الزمن بين المواطن واإلدارة.

                                                           
 .97عبد المنعم بن أحمد، مرجع سابق، ص  -1

2
 .159 ص يحيى وناس، مرجع سابق، - 

3
 .1996لسنة  ،76عدد  ، الجريدة الرسمية1996-02-28المؤرخ في  438-96رقم  التنفيذي المرسوم - 
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وعمى ضوء ىذا المرسوم توالى صدور النصوص التي تدعم المشاركة الشعبية قي 
الذي كرس ذلك  6331لة، خاصة بعد صدور دستور الجزائر لسنة القرارات التي تتخذىا الدو 

....إن الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية »في ديباجتو التي جاء فييا:
والديمقراطية، ويعتزم أن يبني بيذا الدستور مؤسسات دستورية أسسيا مشاركة كل جزائري 

 .«وجزائرية في تسيير الشؤون العامة...

وص المشاركة الشعبية في القرارات واألنشطة التي تخص البيئة، نجد أن ىذا وبخص
الحق مكرس في العديد من القوانين ذات الصمة بيا، ففيما يتعمق بقانون حماية البيئة في إطار 

، نجد من بين األىداف التي يسعى القانون لتحقيقيا تدعيم 63-39التنمية المستدامة رقم 
، أيضا نجد أن مبدأ اإلعبلم والمشاركة الذي (1)دابير حماية البيئةمشاركة الجميور في ت

يقضي بالحق في اإلعبلم البيئي، وحق األشخاص في اإلجراءات المسبقة عند اتخاذ القرارات 
 .(2)63-39التي قد تضّر بالبيئة، ىو من بين المبادئ التي تأسس عمييا رقم 

تدخل األفراد في مجال البيئة يعد من نفس القانون عمى أن  31أيضا تنص المادة 
أداة من أدوات تسيير البيئة، وىنا يبلحظ أن المشرع استخدم لفظ "أفراد" بدال من لفظة 

ل لفظ "أشخاص" ألنو ممم بو مواصمة استعما أحرى"أشخاص" التي استعمميا سابقا، وكان 
لحماية البيئة  بر عن األشخاص المعنوية أيضا والتي يكون ليا الحق في التدخلأكثر ويع

 (3)كالمؤسسات والشركات.

                                                           
1
 .الذكر السابق ،المتعمق بحماية البيئة  في التنمية المستدامة 10-03من القانون رقم  02المادة - 

2
 من نفس القانون. 03المادة - 

3
 من نفس القانون. 05المادة  - 
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وفي موضوع التخطيط البيئي يعتبر إشراك المواطنين وكسب ثقتيم مبدأ أساسيا 
 .(1)وعنصرا بالغ األىمية لنجاح العممية

وفي الجزائر يجري العمل في سنوات األخيرة عمى دفع األفراد لممساىمة في األنشطة 
لقمة مقارنة مع الدول أخرى، وربما يرجع السبب في ذلك البيئية، ىذه المساىمة التي تتسم با

دورا ميما في دفع األشخاص إلى المشاركة في تمعب التي  (2)إلى نقص التربية والتوعية البيئية
حماية البيئة وتحّفزىم عمى ذلك، حيث لم تمتفت الدولة إلى أىمية التربية والتوعية البيئية إال 

برامج كفيمة بترسيخيا عند الشعب، كإدراجيا كمقياس في  مؤخرا، ومع ذلك لم تقم بتسطير
المناىج التعميمية لمختمف األطوار الدراسية، والعمل عمى فتح دورات وكذا إقامة برامج تعني 

 (3)بالتربية البيئية لمختمف شرائح المجتمع.

أيضا قد يعود السبب في عزوف األشخاص عن المساىمة، إلى طريقة عمل اإلدارة 
و معموم عن اإلدارة في الجزائر أنيا تفتقد إلى طرق العمل النموذجية كما أن موظفييا فكما ى

يفتقرون إلى الكفاءة وأساليب التعامل الجيد مع المواطنين؟، وقد يرجع السبب أيضا إلى عدم 
رسخ في أذىانيم عن عدم التزاميا بيا، ولجوئيا إلى مقة األشخاص في اإلدارة، جراء اعتقاد ث

يجب عمى الدولة العمل  .(4)تيم بعد حسم موقفيا من الموضوع الذي تستشيرىم بشأنواستشار 
عمى القضاء عمى مثل ىذه الممارسات التي تقف في وجو مشاركة األشخاص في المواضيع 

 التي تمس البيئة يعيشون فييا.

                                                           
1
 .117، صمرجع سابقحميدة، حسن - 

2
التربية البيئية ىي عممية تكوين القيم واالتجاىات والميارات والمدركات البلزمة لفيم وتقدير العبلقات المعقدة التي تربط - 

 .75اإلنسان وحضارتو بمحيطو، أنظر في ذلك، حدة بن سعدة، مرجع سابق، ص
3
 .119 حسن حميدة، مرجع سابق، ص - 

4
 .170 مرجع سابق، صيحيى وناس،  - 



 الفصل الثاني:          الجيات المكمفة بتفعيل دراسة مدى  التأثير عمى البيئة

 
 

 

 

84 

وكل ما قيل سابقا بخصوص مشاركة األشخاص في المواضيع البيئية ينطبق عمى 
ى التأثير عمى البيئة، فيي ال تخرج عن كونيا موضوع بيئي تمعب المشاركة الشعبية دراسة مد

عطائو وزنو الحقيقي عند اتخاذ القرارات بشأن المشاريع التنموية التي  دورا ميما في تفعيمو وا 
 يحتمل إضرارىا بالبيئة.

 لتأثير عمييا.الفرع الثاني: دور الجمعيات البيئية في حماية البيئة وتفعيل دراسة مدى ا

ال يخفى عمى الجميع الدور الفعال الذي تقوم بو الجمعيات في مختمف مناحي 
الحياة، ىذا الدور الذي اعترف بو دوليا وكرس وطنيا، فنجد أن اإلعبلن العالمي لحقوق 

قد نص في مادتو العشرين عمى حق وحرية كل شخص في االشتراك  6343اإلنسان لسنة 
، وعمى ضوء ذلك تم تكريس ىذا المبدأ في القوانين 1يات السمميةفي االجتماعات والجمع

 الوطنية.

والبيئة من المواضيع التي عنيت بيا الجمعيات وسعت لحمايتيا، ففي بادئ األمر   
كان موضوع البيئة موضوعا من جممة مواضيع أخرى تتبناىا الجمعيات، ثم تطور األمر إلى 

 .قطإنشاء جمعيات تعنى بالشأن البيئي ف

المتعمق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،  63-39بالرجوع إلى القانون رقم 
نجد أن المشرع قد خصص فصبًل لتدخل الجمعيات في مجال حماية البيئة، وىو الفصل 

 .93إلى  91السادس من الباب، الثاني المتعمق بأدوات تسيير البيئة، والذي يضم المواد من 

د السابقة الذكر نجد أن المشرع قد اعترف لمجمعيات البيئية بميمتين وباستقراء الموا
أساسيتين في مجال حماية البيئة، تتعمق الميمة األولى بإمكانية تدخل ىذه باألخيرة في عمل 

                                                           
1
 .97 حدة بن سعدة، مرجع سابق، ص- 
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(، أما الثانية فتخص إمكانية والالييئات العمومية فيما يخص األنشطة التي تتعمق بالبيئة )أ
 (.ثانياالقضاء ) تدخل ىذه الجمعيات لدى

ومدى دراسة  تدخل الجمعيات البيئية في عمل السمطات العمومية بخصوص البيئة: والأ
 :التأثير

كرس الدستور الحق في تدخل الجمعيات في عمل السمطات العمومية في حدود  
 يبينيا القانون، وىذا ما بّينتو قوانين الجمعيات المتعاقبة إلى غاية صدور قانون الجمعيات

منو تعترف لمجمعيات المعتمدة لدى السمطات  61، حيث نجد أن المادة 1361لسنة 
العمومية بالشخصية المعنوية واألىمية المدنية بمجرد تأسيسيا، وىذا يمّكنيا حسب نفس 
المادة من التصرف لدى الغير ولدى اإلدارة العمومية، والقيام بكل نشاط شراكة مع السمطات 

 ليدف الذي أنشئت ألجمو.العمومية فيما يخص ا

خول ليا القانون التدخل لدى السمطات العمومية في ما يتعمق  والجمعيات البيئية 
من قانون حماية البيئة في إطار  91باألنشطة التي تخص البيئة وىذا ما نصت عميو المادة 

مساعدة  التنمية المستدامة، وىذا التدخل حددتو نفس المادة بأعمال معينة ال تخرج عن إطار
بداء الرأي والمشاركة في المشاريع  ىذه السمطات في األعمال البيئية التي تقوم بيا، وا 

 .(1)والمخططات البيئية

فضبل ىذه المادة التي كرست اإلطار العام لتدخل الجمعيات في األعمال التي تقوم  
 في دراسة بيا الدولة بخصوص البيئة، نجد العديد من التطبيقات عمى ىذا التدخل، فمثبل

مدى التأثير عمى البيئة نجد أن المشرع قد فتح المجال أمام تدخل الجمعيات البيئية من 
خبلل التحقيق العمومي، حيث يمكن ليا أن تبدي رأييا بخصوص الدراسة أو الموجز بعد أن 

                                                           
1
 .الذكر السابق ،المتعمق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 10-03من القانون رقم  35المادة - 
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تطمع عمييا حسب اإلجراءات التي حددىا المرسوم، كما يمكنيا تدوين مبلحظاتيا في السجل 
ي يتم افتتاحو لذلك الغرض والذي يتم مسكو من طرف المحافظ المحقق، فتدّخل الذ

الجمعيات في دراسة وموجز التأثير عمى البيئة يساىم في تفعيميا إلى حدا كبير، غير أن 
 1ذلك ال يتحقق ما لم يكن ىذا التدخل مؤسسا.

 .عمى البيئة في مجال دراسة التأثير تدخل الجمعيات البيئية لدى القضاءثانيا: 

 99عمى إمكانية تدخل الجمعيات لدى القضاء وذلك في المادة  6331 دستورنص  
منو عندما نص عمى أن الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن حقوق الحقوق األساسية 

 .2لئلنسان وعن الحريات الفردية والجماعية مضمون

 قرةفالنجد أن المشرع قد نص عمى ىذا الحق في  31-61وفي قانون الجمعيات رقم  
 والذي جاء فيو: 69الثاني من المادة 

...التقاضي والقيام بكل اإلجراءات أمام الجيات القضائية المختصة، بسبب وقائع » 
ليا عبلقة بيدف الجمعية ألحقت ضرًرا بمصالح الجمعية أو المصالح الفردية أو الجماعية 

 .«ألعضائيا،...

ة أقرىا المشرع ليذه األخيرة، عندما ال تأخذ يعتبر تدخل الجمعيات عند القضاء وسيمة ثاني
اإلدارة بعين االعتبار اآلراء واالعتراضات التي تقدميا، وينجر عن ذلك حدوث ضرر، فينا 
خّول المشرع لمجمعيات المجوء أمام القضاء، سواء كان ذلك أصالة عن الجمعية أم نيابة عن 

 األفراد المتضررين.

                                                           
1
 .الذكر السابق ،المتعمق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 10-03من القانون رقم  35المادة  - 

2
 .1996من دستور الجزائر لسنة  33المادة - 
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أن المشرع قد نص عمى إمكانية تدخل الجمعيات البيئية وفي المجال البيئي فإننا نجد  
لدى القضاء في األحوال التي تتعرض فييا البيئة بكّل أشكاليا وعناصرىا لئلضرار بيا، 

منو تنص عمى  91وذلك من خبلل قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، فالمادة 
 ما يمي:

ارية المفعول، يمكن لمجمعيات المنصوص عمييا دون اإلخبلل باألحكام القانونية الس» 
أعبله، رفع دعوى أمام الجيات القضائية المختصة عن كل مساس بالبيئة،  91في المادة 

 .«حتى في الحاالت التي ال تعني األشخاص المنتسبين ليا بانتظام

لفظ " الجيات القضائية المختصة"، <-أن المشرع أورد  91يبلحظ عمى نص المادة  
مقصود ىنا الجيات القضائية التي يكون ليا االختصاص النوعي واإلقميمي في النظر في وال

الدعوى، فبخصوص االختصاص النوعي فينا تتحدد الجية القضائية بتطبيق نصوص  
 91إلى  91وعمى األخص المواد من  331-33قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية رقم 

بخصوص  331و 336و 333ي، والمواد بخصوص اختصاص النوعي لمقضاء العاد
االختصاص النوعي لمقضاء اإلداري، أما بخصوص االختصاص اإلقميمي لمقضاء العادي 

من  331. إلى 339والمواد من  33-33من القانون رقم  44إلى  99فتطبق المواد من 
 نفس القانون بخصوص االختصاص اإلقميمي لمقضاء اإلداري.

دة أن المشرع قد أقر حق التقاضي لمجمعيات حتى في أيضا يبلحظ عمى ننفس الما 
الحاالت التي ال يخص موضوع الدعوى األشخاص المنتسبين لمجمعية، وبمعنى آخر أقر 
المشرع لمجمعيات الناشطة في المجال البيئي التأسس عن األشخاص المتضررين حتى ولو 

 لم يكونوا من المنتسبين ليا.

                                                           
1
عدد ، قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، الجريدة الرسمية ، المتضمن2008-02-25المؤرخ في  09-08القانون رقم  - 

 .2008 /23/04، صادر في 21
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ات البيئية المعتمدة ممارسة الحقوق المخولة لمطرف وأقر ىذا القانون أيضا لمجمعي 
المدني عندما يتعمق األمر بوقائع تشكل مخالفة لؤلحكام التشريعية المتعمقة بالبيئة وتمحق 

 .  1ضرًرا مباشًرا أو غير مباشر بالمصالح الجماعية التي تيدف إلى الدفاع عنيا

نية رفع دعوى تعويض، في وذىب المشرع أبعد من ذلك عندما أقر لمجمعيات إمكا 
حالة ما إذا تعرض أشخاص طبيعيون ألضرار فردية تسبب فييا شخص منيم، وتعمق األمر 
بحماية البيئة وتحسين اإلطار المعيشي وحماية الماء واليواء والجو واألرض وباطنيا 
والفضاءات الطبيعية والعمران ومكافحة التموث، غير أنو اشترط في ىذه الحالة تفويضا 
كتابيا من شخصين طبيعيين عمى األقل، ويمكنيا في ىذه الحالة أيضا ممارسة حقوق 

 .2الطرف المدني أمام المحاكم الجزائية

وفي مجال دراسات التأثير عمى البيئة نجد أن الجمعيات في الجزائر وعمى األخص  
 دور البيئية منيا، لم تصل بعد إلى ما وصمت إليو الجمعيات في فرنسا بخصوص ترقية

القضاء في دراسات التأثير عمى البيئة، حيث تقوم ىذه األخيرة بتقديم الطعون  الجمعيات أمام
أمام القضاء وتوضيح النقائص التي تشوب الدراسة ومناقشة وتقديم البدائل... حتى تتحقق 

 الجمعيات أمام الحماية لمبيئة من خطر المشاريع االستثمارية، وىذا ما يساىم في تفعيل دور
القضاء في دراسات التأثير عمى البيئة، ومنو يساىم في تفعيل الدور الوقائي ليذه الدراسات 
في حماية البيئة، والدور المحتشم الذي تقوم بو الجمعيات البيئية الجزائرية في ميدان دراسات 

ثير التأثير عمى البيئة يعود لعدة أسباب من بينيا عدم وعي ىذه األخيرة بأىمية دراسات التأ
 في وقاية البيئة من األضرار التي تتسبب فييا المشاريع التنموية.

  

                                                           
1
 .الذكر المتعمق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة السابق 10-03من القانون رقم  37المادة  - 

2
 ، مرجع سابق.10-03قانون من  38المادة  - 
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 خاتمة: 
 يقومحيث  ،حماية البيئةل التأثير كآلية  حول مبدأ دراسةفي نياية البحث  تجننست 
طرا في ضمان عدم تدىور الموارد البيئية، وذلك بانتقاء المشاريع التي ال تشكل خ بارز دورب

توقع األخطار واألضرار التي سوف تحدث بفعل يمكن ىذا اإلجراء  عمى البيئة، كما
حتى قبل  ،النشاطات التنموية اتخاذ التدابير الضرورية والبلزمة لمعالجة ىذه األضرار

 حدوثيا وذلك من خبلل األساليب ومراحل انجاز ىذه الدراسة.

حقيق األىداف بعيدة كل البعد عن ت بقيتإال أنيا  ،عمى الرغم من كل ىذا الميام 
 بيا الجيات المكمفةنممس بعد الدور الذي تضطمع أننا لم  عمى ذلك المنوطة بيا، والدليل

بالقيام بو في مجال حماية البيئة، وىذا يرجع إلى نقص أو غياب التفعيل، مما أبقى ىذه 
 الدراسة في حالة أقل ما يقال عنيا أنيا حالة جمود.

أسيمت في تفعيل ىذه  التنظيمية بالبيئة والنصوصفبل النصوص القانونية المتعمقة  
الدراسة، عمى اعتبار أن ىذه النصوص يشوبيا الغموض ويعترييا النقص ويميزىا في كثير 

، مما جعل منيا حجر عثرة في وجو عممية تفعيل مدى التأثير ارمةصعقوبات من األحيان 
النصوص القانونية، وأن يتم العمل  عمى البيئة، وعميو كان من األولى أن تتم مراجعة ىذه

عمى استكمال النقائص وتوضيح الغموض، حتى ال يتم استغبلل ىذا الوضع إلقامة مشاريع 
ة دون ذلك، تستطيع دراسة مدى البيئة الحيمول إلضرار بالبيئة دون أناتنموية تتسبب في 

متينا يعول عميو  اساسبدراسات التأثير عمى البيئة أ المتعمقة وحتى تكون النصوص القانونية
 .النشاطاتلبناء العديد من القواعد وتكريس 

باإلضافة إلى ذلك البد من تفعيل الجيات المكمفة في مجال دراسات التأثير عمى   
كبير في تحقيق أىداف دراسات التأثير باعتبار ىذه  البيئة األمر الذي يساىم إلى حد

 عنو. بمثابة شريك فعال ال يمكن االستغناء الجيات
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تفعيل دراسة مدى التأثير ل اعميي ويعودغير أننا ال نستطيع القول أن الجيات المكمفة  
عمى البيئة، وذلك راجع إلى أن الدور الذي تقوم بو في ىذا الخصوص ضئيل جدا بالمقارنة 
مع الدور الذي ىي ممزمة بالقيام بو، وىذا يعود إلى أسباب عديدة أبرزىا تناوب عدة وزارات 

استبلم ميام القطاع البيئي فمع كل تعديل حكومي ينتظر أن يتم وضع البيئة في وزارة  عمى
خاصة، غير أن النتائج تفسر في كل مرة عن إسناد ىذا القطاع إلى القطاع من القطاعات 
الموجودة، وظمت البيئة تتخبط بين مد وجزر ىذه التعديبلت، ىذا ما أدى إلى عدم استقرار 

  .ىذا القطاع

مجموعة من االقتراحات حتى تتحقق الفعالية المرجوة  مى ضوء ما سبق يمكن تقديموع 
من دراسات التأثير عمى البيئة لموقوف في وجو االنتياكات التي تتعرض ليا البيئة في ببلدنا 

 تتمثل ىذه االقتراحات فيما يمي:

دراسات مراجعة النصوص القانونية الخاصة بالبيئة وعمى األخص تمك التي تتعمق ب -
دراج الجزاءات التي تترتب في حالة  التأثير عمى البيئة، والتحيين المستمر ليا وا 

 اإلخبلل بالقواعد التي تتضمنيا.

تخصيص وزارة مستقمة لمبيئة والتنمية المستدامة، حتى يعرف ىذا القطاع االستقرار  -
وقت والجيد إلي يمّكنو من االلتفات لمختمف القضايا والمواضيع البيئية وتسخير وال

 واإلمكانيات البلزمة في إطار ذلك.

إعطاء تحفيزات ألصحاب المشاريع التنموية التي تحترم التعميمات التي تتضمنيا  -
دراسات التأثير عمى البيئة لمتشجيع عمى مساىمة ىؤالء في حماية البيئة، وزرع ثقافة 

 وقاية البيئة من أخطار المشاريع التنموية في أوساط المستثمرين.

إعطاء طابع المنفعة العمومية لمجمعيات البيئية حتى تكون الدولة ممزمة عمى تقديم  -
مما يمكنيا من القيام باألنشطة المخولة ليا في مجال حماية البيئة  ،الدعم المالي ليا

 عمى األخص ما يتعمق بدراسات التأثير.

ين االعتبار وسائل االىتمام بوضع منظومة فّعالة لئلعبلم البيئي في الجزائر تأخذ بع -
 اإلعبلم األكثر تأثيًرا.
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تكريس التربية البيئية في مختمف األطوار التعميمية إلنشاء جيل يكون عمى قدر كبير  -
من الشعور بالمسؤولية البيئية، يعول عميو في المساىمة في حماية البيئة من خبلل 

في أوساط مختمف التدخل في األنشطة التي تمس البيئة، وكذا نشر التوعية البيئية 
 شرائح المجتمع من خبلل تسطير برامج ليذا الغرض.

عمى الموارد إدراج دراسة مدى التأثير عمى البيئة في التخطيط لممشاريع التي تقام  -
حتى ال يتم استنزاف ىذا العنصر الميم الذي لو دور كبير في الحفاظ عمى  الطبيعية

 التوازن البيئي.

بالمغة العربية عندما تقوم بإجراء دراسات التأثير عمى  ضرورة إلزام الجيات المعنية -
البيئة حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع من االطبلع عمى الدراسة 
بداء الرأي بشأنيا، ألن المغة التي تجري بيا الدراسات ىي المغة الفرنسية وىا يشكل  وا 

 عائًقا أمام البعض.

ات التأثير عمى البيئة باتت حتمية البد منيا وفي األخير البد من القول أن دراس
بالنسبة لممشاريع التي يحتمل تسببيا في إضرار البيئة، وىي آلية ال غنى عنيا لتحقيق 
الحماية المنشودة لمبيئة والحد من اإلضرار بيا، ولذلك تعد مسألة تفعيميا مسألة مستعجمة ال 

  تتحمل المماطمة عمى اإلطبلق.
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اإلجراءات المدنية  ، المتضمن قانون11/31/1333المؤرخ في  33-33قانون رقم  .3
 .1333/ 34/ 19صادر في 16 واإلدارية، ج ر عدد

المتعمق بالمياه، المعدل والمتمم بالقانون  ،34/33/1331المؤرخ في  61-31قانون  .3
 .1333لسنة  34ر، عدد  ، ج39/36/1333المؤرخ في  39-33م رق
صادر في  99عدد يتعمق بالبمدية، ج ر  ،11/33/1366المؤرخ في  63-66قانون  .63

 .1366جويمية  39
صادر  61عدد يتعمق بالوالية، ج ر  16/31/1361المؤرخ في  39-61 رقم قانون .66

 .1361فيفري  13في 

 : النصوص التنظيميةاثالث

نة وطنية لج ، يتضمن إحداث61/39/6394مؤرخ في ال 11-94تنفيذي رقم مرسوم  .6
 .)ممغى( .6394لسنة  13عدد  ،ر .لمبيئة، ج

، المتعمق عمى مدى التأثير 16/34/6393المؤرخ في  36-93مرسوم تنفيذي رقم  .1
 .6393لسنة  69ر، عدد يئة العمرانية، ج مى التيع

أثير ، يتعمق بدراسات الت19/31/6333المؤرخ في  93-33مرسوم التنفيذي رقم  .9
 )ممغى(. 6333مارس 39صادر في  63عدد  عمى البيئة، ج ر

، الذي يحدد القواعد العامة 13/31/6336، المؤرخ في 691-36مرسوم تنفيذي رقم  .4
 .6336 /36/31صادر في  11لبناء، ج.ر، عدد لتعمير والمتييئة وا

، يحّدد كيفية تحضير 13/31/6336، المؤرخ في 691-36مرسوم تنفيذي رقم  .1
طابقة شيادة التعمير ورخصة التجزئة وشيادة التقسيم ورخصة البناء وشيادة الم

 .6336/ 36/31صادر في  11ر، عدد ورخصة اليدم وتسميم ذلك، ج 
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، الذي يحّدد إعداد المخّطط 13/31/6336، المؤرخ في 36/699مرسوم تنفيذي رقم  .1
الّتوجييي لمتييئة والتعمير والمصادق عمييا، ومحتوى الوثائق المتعمق عمييا، ج.ر، 

 .36/31/6336صادر في  11 عدد

، الذي يحّدد إجراءات إعداد 13/31/6336، المؤرخ في 36/693مرسوم تنفيذي رقم  .9
عمق عمييا، ج.ر، مييا ومحتوى الوثائق المتمخططات شغل األراضي والمصادق ع

 .36/39/6336صادر في  11عدد 
، يتضمن إحداث مفتشية 19/36/6331المؤرخ في  13-31 رقم يتنفيذمرسوم  .3

 .6331جانفي 13صادر في  39بيئة في الوالية، ج رلم

يحدد اختصاصات ، الذي 39/36/1336المؤرخ في  33-36 رقمتنفيذي رسوم م .3
 .1336جانفي  64صادر في  4ج. ر، عدد  ،وزير تييئة اإلقميم البيئة

، الذي يتضمن اإلدارة 39/36/1336المؤرخ في  33-36 رقم تنفيذيرسوم م .63
 .1336جانفي 64صادر في  4عدد  ج ر،لبيئةاإلقميم ا المركزية لوزارة التييئة

، يضبط التنظيم المطبق 16/31/1331، المؤرخ في 633-31 رقم تنفيذيمرسوم  .66
جوان 34صادر في  ،99عدد ة لحماية البيئة، ج ر  ت المصنفعمى المؤسسا

1331. 
ت ، يحدد قائمة المنشآ63/31/1339المؤرخ في  644-39تنفيذي رقم مرسوم  .61

 .1339ماي11صادر في  49عدد المصنفة لحماية البيئة، ج ر 
، يتعمق بدراسة وموجز 63/31/1339المؤرخ في  641-39 رقم تنفيذيمرسوم  .69

 .11/31/1339صادر في ، 94 يئة، ج ر عددتأثير عمى البال

يتعمق بضبط التنظيم الذي  39/66/6333المؤرخ في  939-33تنفيذي رقم مرسوم  .64
 .يطبق عمى المنشآت المصنفة ويحدد قائمتيا



 المراجع قائمة

 
 

 

 

99 

 الوثائق ابع:ر 
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