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مقدمـــــة

تستخدم سمطات الضبط اإلداري وسائل متعددة في سبيل تحقيق ىدف حماية البيئة .ويصنف الفقو
وسائل الضبط اإلداري إلى نوعين :وسائل مادية ووسائل قانونية .ويندرج ضمن الوسائل المادية :استخدام ال قوة
الجبرية ،كحق التنفيذ المباشر لمق اررات الضبطية ،دون االلتزام بالمجوء إلى القضاء .أما الوسائل القانونية التي
تستخدميا ىيئات الضبط اإلداري البيئي ،فيي تأخذ شكل الق اررات واألوامر الفردية .وىي تعد أكثر الوسائل

شيوعا ،باعتبارىا تمثل اتصاال مباش ار بين ىيئات الضبط اإلداري وبين فرد أو مجموعة أفراد محددين بذواتيم.
ينتيج المشرع الجزائري في وضعو لألدوات القانونية المتعمقة بالحماية اإلدارية لمبيئة الطابع االزدواجي.

إذ توجد وسائل رقابية وقائية تحول دون وقوع االعتداء عمى البيئة ،من جية .كما توجد ،من جية أخرى ،أدوات

رقابية بعدية تمثل الجزاءات اإلدارية المترتبة عمى مخالفة ضوابط حماية البيئة من طرف األشخاص.

إن اإلشكالية التي تعالجيا ىذه الدراسة تمكن في  :ما مدى نجاعة اآلليات القانونية المخولة لسمطات

الضبط اإلداري من أجل ضمان حماية فعالة لمبيئة ببالدنا؟

لإلجابة عمى ىذه اإلشكالية  ،قسمنا آليات حماية البيئة إلى وسائل مسبقة وأخرى الحقة ،ضمن مبحثين.
حيث تناولنا في المبحث األول وسائل الرقابة القبمية لحماية البيئة .أما المبحث الثاني فقد خصصناه لوسائل

الرقابة البعدية ليذه الحماية.
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المبحث األول

وسائل الرقابة القبمية لحماية البيئة
يقصد بوسائل الرقابة القبمية تمك األدوات القانونية المخولة لمصالح الضبط اإلداري لمنع وقوع السموك

المضر بالبيئة (1) .حيث تعد الوقاية األسموب المثالي في معالجة مشكالت البيئة والتصدي ليا .إذ الشك أن

تكاليف الوقاية ستكون أقل كمفة بكثير من تكاليف عالج األضرار التي يمكن أن تمس مختمف عناصر البيئة

وىي أضرار ال حصر ليا(2).

الترخيص ،ونظام المنع ،ونظام اإللزام ،ونظام
تتمثل وسائل الوقاية في العديد من النظم ،أىميا :نظام ا

دراسات التأثير ،ونظام التقارير.

الترخيص
المطمب األول :نظام ا
الرخصة
يقصد بالترخيص :اإلذن الصادر عن اإلدارة لمغير من أجل السماح لو بممارسة نشاط معين .ف

عبارة عن قرار صادر عن السمطة العامة ،ىدفوا تقييد نشاط األفراد بما يحقق النظام العام داخل المجتمع ،بما

فيو من أمن عام وصحة عامة وسكينة عامة .وليذا األسموب تطبيق واسع في مجال حماية البيئة .حيث

أخضعت المادة 19من قانون حماية البيئة " المنشآت المصنفة ،حسب أىميتيا وحسب األخطار أو المضار
التي تنجر عن استغالليا ،لترخيص من الوزير المكمف بالبيئة والوزير المعني عندما تكون ىذه الرخصة

منصوصا عمييا في التشريع المعمول بو ،ومن الوالي أو رئيس المجمس الشعبي ".وتركت الفقرة األخيرة من ىذه

المادة كيفية التطبيق إلى التنظيم ،الذي صدر سنة(3).2006

ييدف نظام الترخيص في مجال حماية البيئة إلى إزالة الموانع القانونية التي تحول دون ممارسة النشاط
الذي يقدر المشرع خطورتو عمى البيئة والمجتمع .وبناء عمى ذلك فإن نظام الترخيص ييدف إلى حماية مصالح

متعددة منيا:

 -(1هؼُفٍ موبه ،آلُبث الضبظ اإلدازٌ لحوبَت البُئت فٍ القبًىى الجزائسٌ ،هرمسة هبجستُس ،جبهؼت ببتٌت ،2010 ،ص .73
 )2ـ حددث الوبدة  39هي القبًىى زقن 03ـ  10الوؤزخ فٍ  2003/07/19الوتؼلق بحوبَت البُئت فٍ إطبز التٌوُت الوستداهت ػٌبصس البُئت فُوب َلٍ:
ـ التٌىع البُىلىجٍ ـ الهىاء والجى ـ الوبء واألوسبط الوبئُت ـ األزض وببطي األزض ـ األوسبط الصحساوَت ـ اإلطبز الوؼُشٍ.
 )3هسسىم تٌفُرٌ زقن  06ـ 198هؤزخ فٍ َ 20006/05/31ضبظ التٌظُن الوطبق ػلً الوؤسسبث الوصٌفت لحوبَت البُئت( .ج ز .)37
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 حماية األمن العام ،كما في حالة التراخيص المتعمقة بالمحال الخطيرة ،مثل المصانع والمحاجر...إلخ. -حماية الصحة ،كما في حالة التراخيص المتعمقة بإقامة المشروعات الغذائية.

 حماية السكينة العامة ،كما في حالة الترخيص باستعمال مكبرات الصوت في األماكن العامة ،أواستخدام منشآت قد تسبب ضوضاء مقمقة لمراحة.

 حماية عناصر أخرى البيئة ،كما ىو الحال بالنسبة لتراخيص الصيد ،وتراخيص البناء ،وتراخيص نقلالنفايات والمواد الخطرة ...إلخ.

زيادة عمى القانون اإلطار المتعمق بحماية البيئة ،تو جد في التشريع الجزائري أمثمة كثيرة ع ن نظام

الترخيص في مجال حماية البيئة .حيث نجده ا في قانون التييئة والتعمير وقانون المياه وقانون المناجم والقانون
ا
المتعمق بحماية الساحل وتثمينو والقانون المحدد لمناطق التوسع والمواقع السياحية...الخ  .وعميو سنقتصر عمى

ذكر أىم تطبيقات ىذا األسموب الرقابي القبمي.
الفرع األول :رخصة البناء وعالقتها بحماية البيئة
باستقراء مواد القانون رقم 03ـ 10المتعمق بحماية البيئة والقانون رقم 90ـ29المؤرخ في 1990/12/01

المتعمق بالتييئة والتعمير  )1(،يظير أن ىناك عالقة وطيدة بين حماية البيئة ورخصة البناء .إذ تعتبر ىذه

األخيرة من أىم التراخيص التي تعبر عن الرقابة السابقة عمى المحيط البي ئي واطار المعيشة والوسط الطبيعي.

فقد نص ىذا قانون التييئة والتعمير في المادة  52وما يمييا عمى أن رخصة البناء تمنحيا اإلدارة المختصة قبل
الشروع في إنجاز أي بناء جديد .كما اشترط الرخصة في أي ترميم أو تعديل يدخل عمى البناء.

وترك القانون

لمتنظيم تحديد الممف التقني المطموب في من أجل الحصول عمى الرخصة المطموبة .وىو ما حصل في مرسوم

تنفيذي صدر سنة(2).1991

ينطبق الوضع أيضا عمى بعض المجاالت المتعمقة بمنح رخصة البناء

والتي نصت عمييا بعض

القوانين الخاصة .كما ىو الشأن بالنسبة ل لقانون 02ـ 02المؤرخ في  2002/02/05المتعمق بحماية الساحل
وتثمينو .حيث نص في مادتيه  13و  14عمى أنو يجب أن يراعى في عمو المجمعات السكنية
األخرى المبرمجة عمى مرتفعات المدن الساحمية التقاطيع الطبيعية.

والبناءات

)1ـ قبًىى زقن 90ـ 29هؤزخ فٍ َ 1990/12/01تؼلق ببلتهُئت والتؼوُس ،هؼده وهتون( .الجسَدة السسوُت زقن .)1990/52
 )2ـ هسسىم تٌفُرٌ زقن  91ـ  176هؤزخ فٍ  ، 1991/05/09هؼده وهتون َتؼلق بنُفُت إػداد زذصت البٌبء وغُسهب هي وثبئق التهُتت والتؼوُس األذسي ،
كشهبدة التؼوُس وزذصت التجزئت وشهبدة التقسُن وزذصت التسُُج وشهبدة الوطببقت زذصت الهدم .الجسَدة السسوُت زقن.1991/26
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من جيتو ،أخضع القانون رقم 03ـ 03المؤرخ في

 2003/02/17المتعمق بمناطق التوسع والمواقع

السياحية في المادة  29منو م نح رخصة البناء إلى أخذ الرأي المسبق لموزير المكمف بالسياحة  )1(.وىنا تجدر

مسبق وليس ترخيصا يحل محل رخصة بناء.
ا
المالحظة إلى أن الحصول عمى موافقة و ازرة السياحة يعتبر إذنا
ألن ىذه الرخصة األخيرة يجب الحصول علييا من الجوة اإلدارية المختصة التي ترك قانون التييئة والتعمير
صالحية تعيينيا لمتنظيم .حيث حددىا المرسوم التنفيذي رقم

91ـ 176في رئيس البمدية في أغمب األحوال،

والوالي في حاالت خاصة ،والوزير المكمف بالبناء والتعمير في بعض األحوال األكثر خصوصية)2(.
في األخير  ،يمكننا القول أن رخصة البناء تعد من أىم تراخيص

الضبط اإلداري التي تعبر عن

مسبق لحماية المحيط البيئي والوسط الطبيعي .حيث تيدف الرخصة إلى ضبط المحافظة عمى الطابع
الرقابة ال ة
األمني والجمالي لمعمران في إطار احترام متطمبات البيئة والمحافظة عمى إطار المعيشة وضمان نوعية الحياة.

الفرع الثاني :رخصة الصب ودورها في حماية الموارد المائية
تعتبر الموارد المائية من

األوساط البيئية المتعرضة لمختمف

مصادر التموث .حيث يعد اإلنسان

المسؤول األول في اإلضرار بيا  .وقد أدرك المشرع خطورة عممي ات الصب العشوائي  ،فعمد إلى تنظيم ىذه
العمميات.
يعد قانون المياه ا لتشريع األساسي الذي اىتم بحماية الموارد المائية  ,وىو القانون رقم 05ـ 12الصادر

ونوعا  .حيث
كم ًًا ً
يوم .2005/05/04حيث وضع المقاييس الضرورية لممحافظة عمى استم اررية ىذه الموارد َ
يمنع المشرع ،من جية ،بعض التصرفات الضارة بالوسط المائي .كما يرخص ،من جية أخرى ،ببعض
التصرفات الخطيرة عمى ىذا الوسط الحساس بضوابط تحدد مسبقا.

 )-1تدعيما لتحسين الوضع السياحي مع الحفاظ عمى البيئة  ،صدرت ثالث قوانين بتاريخ  2003/02/17ليا عالقة بالتييئة والتعمير في المناطق السياحية ،
ىي :
ـ قانون رقم 03ـ 01يتعمق بالتنمية المستدامة لمسياحة ( .الجريدة الرسمية رقم .)2003/11
لشطئ( .الجريدة الرسمية رقم .)2003/11
ـ قانون رقم 03ـ 02يتعمق بحماية ا ا
ـ قانون رقم 03ـ 03يتعمق بمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية .
كما صدر المرسوم التنفيذي رقم06ـ 03المؤرخ في  2006/01/07يضبط إجراءات وكيفيات الحصول عمى الشيادات والترخيصات المسبقة .
)2ـ هسسىم تٌفُرٌ زقن 91ـ 176هؤزخ فٍ َ 1991/05/28حدد مُفُت تحضُس شهبدة التؼوُس وزذصت التجزئت وشهبدة التقسُن وزذصت البٌبء وشهبدة
الوطببقت وزذصت الهدم ،وتسلُن ذلل .الجسَدة السسوُت زقن .1991/26
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يمنع قانون المياه كل عممية تتعمق بتصريف أو قذف أو صب أية مادة في عقارات الممكية العامة

لممياه .خاصة منيا إف ارزات المدن والمصانع التي تحتوي عمى مواد صمبة أو سائمة أو غازية  ،أو عمى عوامل
مولدة ألضرار قد تمس من حيث كميتيا ودرجة سميتيا بالصحة العمومية والثروة الحيوانية والنباتية أو تضر

بالتنمية االقتصادية)1(.

نفس المنع تضمنتو المادة  51من القانون المتعمق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  ،بنصيا

عمى ما يمي " :يمنع كل صب أو طرح لممياه المستعممة أو رمي لمنفايات

 ،أيا كانت طبيعتيا  ،في المياه

غير تخصيصيا".
المخصصة إلعادة تزويد المياه الجوفية وفي اآلبار والحفر وسراديب جذب المياه التي َ
أيضا ،تمنع المادة  52من قانون حماية المياه البحرية  ،أيضا " ،داخل المياه البحرية الخاضعة لمقضاء

الجزائري كل صب أو غمر أو ترميد لمواد من شأنيا:
ـ اإلضرار بالصحة العمومية واألنظمة البيئية البحرية؛

ـ عرقمة األنشطة البحرية بما في ذلك المالحة والتربية المائية والصيد البحري؛
ـ إفساد نوعية المياه البحرية من حيث استعماليا؛
ـ التقميل من القيمة الترفييية والجمالية لمبحر والمناطق الساحمية ،والمساس بقدراتيما السياحية".
فيما يتعمق بالشواطئ وباعتبارىا أكثر عرضة لمتموث بسبب سيولة رمي النفايات بيا نتيجة قربيا في
غالب األحيان من المجمعات السكنية والصناعية ،لقد خص المشرع ىذه األوساط الحساسة ،ىي األخرى ،

المادتن
ا
بحماية خاصة بموجب نص تشريعي نوعي ،ىو القانون رقم03ـ 02المتعمق بحماية الشاطئ .إذ نصت
10و 12منو عمى أنو يمنع رمي النفايات المنزلية والصناعية و الفالحية في الشواطئ أو بمحاذاتيا أو القيام
بكل عمل يمس بالصحة العمومية)2(.

)2ـ قبًىى زقن 03ـ 02هؤزخ فٍ َ 2003/02/17تؼلق بحوبَت الشبطئ( .الجسَدة السسوُت زقن  .)2003/11موب صدز فٍ ًفس التبزَد وفٍ ًفس الؼدد هي
الجسَدة السسوُت الورمىزة قبًىًبى لهوب ػالقت وطُدة بقطبع السُبحت ،هوب :قبًىى زقن 03ـَ 01تؼلق ببلتٌوُت الوستداهت للسُبحت ،والقبًىى زقن 03ـَ 03تؼلق
بوٌبطق التىسغ السُبحٍ.

~~6

خمرب الدراشات القانونية البيئية)(LEJE

جامعـــة  8ماي  1945قاملـــة

يومي  09و 10ديصنرب  2013بهليوبوليض
امللتقى الدولي حول الهظام القانوني حلناية البيئة يف ظل القانوى الدولي و التشريع اجلسائري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال يقتصر المشرع عمى المنع فقط .ألنو كثي ار ما يشترط تراخيص بالنسبة لألنشطة الخطيرة عمى الوسط

المائي .فنجد ،مثال ،المادة  55من قانون حماية البيئة تنص عمى أنو  ":يشترط في عمميات شحن أو تحصيل
كل المواد أو النفايات الموجية لمغمر في البحر الحصول عمى ترخيص يسممو الوزير المكمف بالبيئة".

إن ما يمكن مالحظتو ىو أن المشرع استعمل أسموب الحظر المطمق بالنسبة لتصريف المواد التي ليا
انعكاسات سمبية عمى الصحة العمومية والموارد الطبيعية الحيوية أو التنمية االقتصادية.

ونجد أن التصريف

الذي يقصده المشرع في نص المادة ىو التصريف أو الصب أو القذف الذي يتم في الممكية العامة لممياه  .سواء

كانت سطحية أو جوفية أو مجاري المياه ،والبحيرات والبرك ،وكذلك المياه الساحمية)1(.

بعد إن استعمل المشرع وسيمة المنع بالنسبة لممواد التي ليا خطر عمى المجاالت المذكورة سابقا ،فإنو

بالمقابل قد أخضع المواد التي ال تشكل خط ار عمى تمك المجاالت إلى الترخيص أو ما سماه المشرع برخصة

الصب .حيث تعد ىذه األخيرة وسيمة من أىم وسائل الضبط اإلداري الخاص بحماية الموارد المائية من خطر
التموث بالمخمفات ،باعتباره (الترخيص) إجراء وقائي يحول دون وصول المموثات لىذه الموارد المائية الحيوية.

إن ىذه المخمفات السائمة ،ىي كل مخمفات صادرة عن المجال الصناعي أو اآلدمي أو الحيواني الناتجة

عن عمميات الصرف الصحي أو المخمفات الناتجة عن مزارع الدواجن والحظائر)2(.

تعبر الشروط التقنية التي يضعيا المشرع عن وعيو بخطورة المخمفات الصناعية السائمة ،نظ ار لما
تحتويو من مواد كيميائية ضارة يصعب تحميميا أو التخمص من آثارىا الضارة .وىذا ما حاول المشرع تأكيده

بموجب القانونقم01ـ 19المتعمق بالنفايات ،إدراكا منو بتيديدىا لمصحة والبيئة .إذ خص
منشآت معالجة النفايات بتدابير خاصة)3(.

-)1

ىذا القانون إنجاز

المقصود بالممكية العامة لممياه حسب المشرع الجزائري  ،ىي تمك الموارد المائية التي تممكيا المجموعة الوطنية  .وتتكون الممكية العامة لممياه مما يمي:

 المياه الجوفية ومياه الينابيع والمياه المعدنية ومياه الحمامات والمياه السطحية ؛ مياه البحر التي أزيمت منيا المعدنيات من طرف الدولة ولحسابيا من أجل المنفعة العامة ؛ مجاري المياه والبحيرات والبرك والسباخ والشطوط وكذلك األراضي والنباتات الموجودة ضمن حدودىا ؛ منشآت تعبئة المياه وتحويميا وتخزينيا ومعالجتيا أو توزيعيا أو تطييرىا ،وبصفة عامة كل منشأة مائية وممحقاتيا منجزة من قبل الدولة أو لحسابيا منأجل المنفعة العامة.
 -)2د.معوض عبد التواب ،الحماية الجنائية الخاصة بحماية البيئة ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية ، 1990 ،ص . 25
)3ـ قبًىى زقن 01ـ 19هؤزخ فٍ َ 2001/12/12تؼلق بتسُُس الٌفبَبث وغزالتهب وهساقبتهب.
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خالصة القول أن رخصة الصب التي أ ورده ا المشرع ما ىي إال صورة من صور الترخيص الخاص

بحماية الموارد المائية من التموث  .وىي وسيمة قانونية تيدف إلى محاربة مصادر التموث  .وىو التموث الناجم
عن النفايات الصناعية السائمة  .وذلك بتوافر شروط قانونية ذات طابع تقني يجب مراعاتيا قبل تسميم الترخيص

لممعني بالمشروع.

الفرع الثالث :رخصة استغالل المنشآت المصنفة وعالقتها بحماية األمن الصناعي
يقصد بالمنشأة المصنفة كل منشأة صناعية أو تجارية ت شكل مخاطر عمى البيئة أو مضايقات عمى

النظام العام بعناصره المتعددة (األمن العام والصحة العامة والسكينة العامة)  .وىو ما يستدعي خضوع تمك

المنشآت لرقابة خاصة بيدف منع مخاطرىا أو مضايقاتيا  )1(.ومن أىميا خطر الدخان واالنفجار والروائح

الكريية .فقد نصت المادة  18من قانون رقم 03ـ 10المتعمق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  ،عمى
أنو " :تخضع ألحكام ىذا القانون المصانع والورشات والمشاغل ومقالع الحجارة والمناجم وبصفة عامة المنشآت
التي يستغميا أو يمتمكيا كل شخص طبيعي أو معنوي  ،عمومي أو خاص  ،والتي قد تتسبب في أخطار عمى

الصحة العمومية والنظافة واألمن والفالحة واألنظمة البيئية والموارد الطبيعية والمواقع والمعالم والمناطق السياحية

أو التي قد تتسبب في المساس براحة الجوار".

حسب درجة خطورتيا.

وترك البرلمان لمحكومة صالحية تصنيف وتنظيم المنشآت،

في ىذا الصدد ،صدر المرسوم التنفيذي رقم 06ـ 198يوم  2006/05/31الذي يضبط التنظيم
المطبق عمى المؤسسات المصنفة لحماية البيئة .حيث نظم كيفية مراقبتيا ،وحصرىا في أربع فئات ،حسب

خطورتيا .كما حدد الجيات اإلدارية المختصة بالترخيص بمزاولة أنشطة تمك المنشآت .وىي :ـ الفئة األولى،
وتخضع لرخصة و ازرية؛
ـ الفئة الثانية ،وتخضع لرخصة من والي الوالية،
ـ الفئة الثانية ،وتخضع لرخصة من رئيس البمدية،
ـ الفئة الرابعة ،وتخضع لنظام التصريح لدى رئيس البمدية.
المطمب الثاني :نظام الحظر
-)1

حماية البيئة من أخطار التموث في الجزائر سنة  1976بموجب المرسوم  34/76المؤرخ في 1976/02/20المتعمق
ظير أول نص قانوني يعنى ب

بالعمارات الخطيرة واللّآل صحية أو المزعجة.
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كثي ار ما يمجأ القانون من أجل حمايتو لمبيئة إلى حظر إتيان بعض التصرفات التي يقدر خطورتيا

وضررىا عمى البيئة .وقد يكون ىذا الحظر مطمقا أو نسبيا.
معينة .وذلك لما لتمك األفعال من آثار ضارة بالبيئة .بحيث
يتمثل الحظر المطمق في منع القيام بأفعال ّآل
يتم منعيا منعا باتا ال استثناء فيو وال ترخيص بشأنو)1(.
تضمن القانون رقم 03ـ 10المتعمق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ،ىذا النوع من الحظر
لقد
ّآل
في الكثير من المواضع .إذ نجد عمى سبيل المثال في المادة  51منه ،مثمما رأينا سابقا ،تنص عمى أنو ":يمنع
كل صب أو طرح لممياه المستعممة أو رمي لمنفايات ،أيا كانت طبيعتيا ،في المياه المخصصة إلعادة تزويد
طبقات المياه الجوفية وفي اآلبار والحفر وسراديب جذب المياه".

نجد كذلك المادة  66من نفس القانون بشأن حماية المواقع األثرية والمعالم التاريخية والمناظر الطبيعية
تنص عمى ما يمي ":يمنع كل إشيار عمى العقارات المصنفة ضمن اآلثار التاريخية أو اآلثار الطبيعية والمواقع

المصنفة أو المساحات المحمية أو عمى األشجار".

في كثير من األحيان ،يكتفي القانون بالحظر النسبي في منع القيام بأعمال معينة ،يمكنىا أن تمحق آثا ار

ضارة بالبيئة ككل متكامل أو بأي عنصر من عناصرىا إالّآل بعد الحصول عمى ترخيص بتمك األعمال من

السمطات اإلدارية المختصة ،ووفقا لمشروط والضوابط التي تحددىا القوانين والموائح لحماية البيئة )2(.ومن أمثمة
ذلك ما تنص عميو المادة  69من القانون رقم 90ـ 29المتعمق بالتييئة والتعمير ،عندما ذكرت أنو " :ال يرخص
بأي بناء أو ىدم من شأنو أن يمس بالتراث الطبيعي والتاريخي والثقافي أو يشكل خطرا ،إالّآل بعد استشارة وموافقة

المصالح المختصة في ىذا المجال وفقا لمقوانين والتنظيمات السارية المفعول".
المطمب الثالث :نظام االلزام

يمجأ المشرع  ،أحيانا ،إلى إلزام األ شخاص بالقيام ببعض التصرفات .فاإللزام عكس الحظر  .ألن ىذا

األخير إجراء قانوني إداري يتم من خاللو منع إتيان النشاط .فيو إجراء يجبر الغير عمى اتخاذ موقف سمبي .في
حين أن اإللزام ىو إجراء يجبر الغير عمى ضرورة إتيان تصرف إيجابي .يتقيد اإللزام ببعض الشروط ،أىميا أن

 -1محمد حسين عبد القوي ،الحماية الجنائية لمبيئة اليوائية ،النسر الذىبي لمطباعة ،القاىرة ،2002،ص .70
 -)2ماجد راغب الحمو ،قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة ،دار الجامعة الجديدة لمنشر،اإلسكندرية ،2004،ص .136
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تكون ثمة حاجة ضرورية وواقعية زمانا ومكانا لمقيام بالتصرف المنصوص عميو .كما يجب أال يكون ىناك نص

تشريعي يمنع اإلدارة من إصدار األوامر التي تأتي عمى شكل ق اررات فردية)1(.
كم

ثال عمى ىذا أسموب اإللزام  ،نجد ما نص عميو القانون 01ـ 19المتعمق بتسيير النفايات ومراقبتيا

وازالتيا ،من خالل المادة  27منو  .حيث نصت عمى أنو  " :عند إدخال النفايات لإلقميم الوطني بطريقة غير
مشروعة يجب أن يأمر الوزير المكمف بالبيئة حائزىا أو ناقميا بضمان إرجاعيا إلى البمد األصمي في أجل

يحدده الوزير".

وكمثال آخر ،نجد المادة  32من نفس القانون

ومشابياتيا.

تمزم البمدية بوضع مخطط بمدي لتسيير النفايات المنزلية

في إطار حماية اليواء والجو ،نصت المادة  46من قانون 03ـ 10المتعمق بحماية البيئة عمى أنو" :
يجب عمى الوحدات الصناعية اتخاذ كل التدابير الالزمة لمتقميص أو الكف من استعمال المواد المتسببة في

إفقار طبقة األوزون".

بالرجوع إلى قانون 03ـ 02المحدد لمقواعد العامة الستغالل الشواطئ ،نجده ينص عمى مجموعة من

االلتزامات التي تقع عمى الشخص المستفيد من امتياز استغالل الشاطئ ،منيا حماية الحالة الطبيعية واعادة
األماكن إلى حالتيا بعد إنتياء موسم اإلصطياف .كما يقع عميو عبء القيام بنزع النفايات وازالتيا.
توجد

كذلك قواعد اإللزام في قانون 85ـ 05المتعمق بحماية الصحة وترقيتيا .إذ ينص في المادة  46منو
2

عمى أنو" :يمتزم جميع المواطنين بمراعاة قواعد الوقاية من مضار الضجيج".

يمزم قانون المناجم رقم 01ـ 02صاحب السند المنجمي أو صاحب رخصة استغالل مقالع الحجارة

والمرامل أن يضع نظاماً لموقاية من األخطار الجسيمة التي يمكن أن تنجم عن نشاطو.

 -)1إبراىيم عبد العزيز شيحا ،مبادئ وأحكام القانون اإلداري ،الدار الجامعية لمطباعة والنشر  ،1997 ،ص .788

)2ـ قبًىى زقن 85ـ 05هؤزخ فٍ َ1985/02/16تؼلق بحوبَت الصحت وتسقُتهب ،هؼده وهتون.
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المطمب الرابع :نظام التقارير

يعد نظام التقارير أسموبا عصريا استحدثو المشرع بموجب النصوص المتعمقة بحماية البيئة .فيو يفرض
رقابة مستمرة عمى النشاطات والمنشآت  ،وىو ما يسمى بالرقابة البعدية ،ليذا فيو يعتبر أسموبا مكمال ألسموب

الترخيص .كما أنو يقترب من اإللزام كونو يفرض عمى صاحبو تقديم تقارير دورية عن نشاطاتو حتى تتمكن

السمطة اإلدارية من فرض الرقابة .وىو إذن أسموب يسيل عمى اإلدارة عممية متابعة التطورات الحاصمة عمى
النشاطات والمنشآت التي تشكل خط ار عمى البيئة .فبدال من أن تقوم اإلدارة بإرسال أعوانيا لمتحقق من السير

العادي لمنشاط المرخص بو ،يتولى صاحب النشاط تزويد ىا بالمعمومات والتطورات الجديدة .ويرتب القانون عمى
عدم القيام بيذا اإللزام جزاءات مختمفة.
نجد أمثمة عن أسموب التقرير في القوانين الجوارية التي تدعم حماية البيئة  .فمثال ،تنص المادة 21

القانون المتعمق بتسيير النفايات رقم 01ـ ،19قد نصت عمى نظام التق ارير عندما ألزمت منتجي أو حائزي

النفايات الخاصة الخطرة تحت طائمة غرامات جزائية تقديم تصريح لموزير المكمف بالبيئة يتضمن المعمومات
المتعمقة بطبيعة وكمية وخصائص النفايات .كما يتعين عمييم

أن يقدموا بصفة دورية المعمومات الخاصة

بمعالجة ىذه النفايات وكذلك اإلجراءات العممية المتخذة والمتوقعة لتفادي إنتاج ىذه النفايات بأكبر قدر ممكن.
من جيتو ،أوجب قانون المياه رقم05ـ 12في المادتين 66و 67األشخاص الطبيعيين أو المعنويين

الحائزين عمى رخصة أو امتياز استعمال األمالك العمومية الطبيعية لممياه ،وأصحاب االمتياز أو المفوض ليم
بالخدمات العمومية لمماء والتطيير وأصحاب امتياز استغالل مساحات السقي أن يقدموا دوريا لمسمطة المكمفة
بنظام التسيير المدمج لإلعالم كل المعمومات والمعطيات التي تتوفر لدييم.

في نفس السياق  ،ألزمت المادة  109من نفس القانون صاحب امتياز تسيير نشاطات الخدمة العمومية

لمماء أو التطيير بتقديم تقرير سنوي لمسمطة المانحة لالمتياز ،يسمح بمراقبة شروط تنفيذ تفويض الخدمة
العمومية وتقييميا  .ويكون ىذا التقرير السنوي والمالحظات المترتبة عمى دراستو موضوع عرض عمى

الحكومة)1(.

نستخمص مما سبق أن نظام التقارير لو أىمية بالغة في المراقبة المستمرة لألنشطة والمنشآت

الضارة

بالبيئة أو التي تشكل خط ار علييا .كما أنو نظام يساىم في دعم باقي أساليب الرقابة اإلدارية .بيد أن ما يالحظ

 -1حسب المواد 100و 101من قانون 12/05يشكل التزويد بماء الشرب و الصناعي و التطيير خدمات عمومية ،وىي من اختصاص الدولة والبمديات ،إال
أنو يمكن ليما منح امتياز تسيير الخدمات العمومية لممياه ألشخاص معنوية عمى أساس دفتر شروط أو بموجب اتفاقية.
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عمى المشرع الجزائري أنو لم ينص بصفة صريحة عمى نظام التقارير في

القانون رقم 03ـ ،10بصفتو القانون

اإلطار لحماية البيئة .لكنو تطرق لو بصفة غير مباشرة في المادة  8منو .حيث تنص قائمة" :يتعين عمى كل
شخص طبيعي أو معنوي بحوزتو معمومات متعمقة بالعناصر البيئية التي يمكنيا التأثير بصفة مباشرة أو غير

مباشرة عمى الصحة العمومية ،تبميغ ىذه المعمومات إلى السمطات المحمية و/أو السمطات المكمفة بالبيئة" .فكان
األجدر بالمشرع البيئي إخضاع استغالل المنشآت المصنفة إلى نظام التقارير وذلك حتى يسيل عمى اإلدارة

المختصة مراقبة مدى التقيد باحترام شروط االستغالل من طرف أصحاب تمك الم نشآت المصنفة .لكن المشرع
لم يترك الحبل عمى الغارب بشأن النشآت المصنفة .خصوصا عندما قيدىا بنظام وجوبي ،مفاده تقديم دراسة
التأثير عمى البيئة بكيفية مسبقة.

المطمب الخامس :نظام دراسة التأثير
يقصد بيذا النظام تمك الدراسة التي يج ب عمى صاحب المشروع االقتصادي أن يقوم بيا

قبل إنجاز

مشروعو .وذلك بقصد تقييم أثار ىذا المشروع عمى البيئة  .ففي ىذا المضمار يرى الفقيو الفرنسي Michel

 Prieurبأن دراسة التأثير تجد مصدرىا في المبدأ التقميدي" الوقاية خير من العالج"  .ومن أجل ذلك البد من

التفكير قبل القيام بأي عمل .وعميو البد من المعرفة والدراسة المسبقة لمتأثير ،أي معرفة أثار النشاط عمى البيئة.

كما يرى ىذا الكاتب أن دراسة التأثير ىي عبارة عن دراسة عممية وتقنية مسبقة ،واجراء إداري ثوري)1(.

لقد أخذ المشرع الجزائري ألول مرة بنظام دراسة التأثير بمقتضى قانون حماية البيئة السابق رقم83ـ،10
ثم كرسو في القانون الحالي رقم 03ـ .10فيذه الدراسة تؤدي إلى اتقاء إقامة المشروعات المموثة والحد من آثارىا

السمبية عمى البيئة .وقد تطرق المشرع الجزائري في قانون حماية البيئة الحالي رقم 03ـ 10إلى دراسة التأثير في
المادة  15م نو  .حيث نص يقول  " :تخضع مسبقا  ،وحسب الحالة  ،لدراسة التأثير أو لموجز التأثير عمى البيئة
مشاريع التنمية واليياكل والمنشآت الثابتة والمصانع واألعمال الفنية األخرى ،وكل األعمال وبرامج البناء
والتييئة ،التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة فو ار أو الحقا عمى البيئة ،السيما عمى األنواع والموارد

واألوساط والفضاءات الطبيعية والتوازنات اإليكولوجية وكذلك عمى اإلطار ونوعية المعيشة ."...

-Michel prieur :« … ce n’est finalement que la mise en œuvre du vieux principe : mieux vaut prévenir que

1

guérir et pour cela il faut réfléchir avant d’agir, pour prévenir il faut connaître et étudier a l’avance l’impact, ,c'est-àdire les effets d’une action…. ». « L’étude d’impact est une étude scientifique préalable et une procédure
» administrative révolutionnaire
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بجانب قانون حماية البيئة نجد قوانين أخرى تحدد بعض المشاريع الواجب خضوعيا لدراسة التأثير  .نذكر

منيا عمى سبيل المثال ال الحصر:
عرف بدوره دراسة التأثير عمى البيئة في المادة  24منو بأنيا تحميل آثار
ـ قانون المناجم رقم 01ـ 10الذي َ
استغالل كل موقع منجمي عمى مكونات البيئة بما فييا الموارد المائية ،جودة اليواء والجو ،سطح األرض
وباطنيا ،الطبيعة والنبات والحيوان وكذا عمى التجمعات البشرية القريبة من الموقع المنجمي بسبب الضوضاء
والغبار والروائح واالىت اززات وتأثيرىا عمى الصحة العمومية لمسكان المجاورين .وتشمل دراسة التأثير مخطط
تسيير البيئة الذي يتم تحضيره وفق إجراءات تحددىا القوانين واألنظمة المعمول بيا عند بداية أشغال

االستكشاف أو االستغالل)1(.

 القانون رقم 01ـ 20المتعمق بتييئة اإلقميم والتنمية المستدامة  .حيث أخضع في المادة  42منو االستثماراتبتييئ اإلقميم إلى دراسة التأثير)2(.
ة
والمنشآت المتعمقة

 القانون 01ـ19المتعمق بتسيير النفايات  ،الذي أخضع شروط اختيار مواقع إقامة منشآت معالجة النفاياتوتييئتيا وانجازىا وتعديل عمميا وتوسيعيا إلى التنظيم المتعمق بدراسة التأثير عمى البيئة.
فضال عن وسائل الرقابة القبمية المتوفرة لإلدارة حماية البيئة ،توجد وسائل رقابة بعدية واردة لتدعيم تمك

الرقابة القبمية.

 -)1قانون رقم 01ـ 10مؤرخ في  2001/07/03يتعمق بقانون المناجم.
 -)2قانون 01ـ 20مؤرخ في  12ديسمبر  2001المتعمق بتييئة اإلقميم وتنميتو المستدامة .وقد صادق البرلمان الحقا عمى المخطط الوطني لتييئة اإلقميم
الذي أعدتو الحكومة .فكانت ىذه المصادقة بموجب القانون رق 10ـ 04المؤرخ في.2010/06/29
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المبحث الثاني

وسائل الرقابة البعدية لحماية البيئة
تختمف

الوسائل التي تستعين بيا اإلدارة كردع لمتصرفات الماسة بالبيئة ،باختالف درجة الخروقات التي

يرتكبيا المموثون .فقد تكون الوسيمة في شكل مجرد إعذار ُي َنبو فيو الشخص في مرحمة أولى من مراحل اإل كراه
مؤقت لمنشاط إلى غاية مطابقتو لمقواعد القانونية .وقد تكون
إيقاف ا
ا
اإلداري .ويمكن أن ترتفع وسيمة الردع ،لتصبح

الردع أشدا .حيث تصل اإلدارة بموجبو إلى إزالة المنشأة من الوجود.

إضافة إلى كل ىذه الوسائل  ،توجد وسيمة جديدة منحيا المشرع لإلدارة البيئية ،لما تتمتع بو من

امتيازات السمطة العامة  .حيث خوليا سمطة إمكانية تحصيل رسوم جبائية من الشخص الذي كان سببا تمويث
البيئة.
المطب األول :اإلعذار
ي البعدية ،قيام اإلدارة بتنبيو المخالف من أجل أن يتخ ذ
يقصد باإلعذار ،كأسموب من أساليب الرقابة اإلدار ة

التدابير الالزمة لجعل نشاطو مطابقاً لممقاييس القانونية المعمول بيا.
()1

الوسيل في القانون األساسي لحماية البيئة رقم03ـ .10حيث نصت
ة
لقد تطرق المشرع الجزائري إلى ىذه
المادة  25منو عمى أنو " :عندما تنجم عن استغالل منشأة غير واردة في قائمة المنشآت المصنفة أخطار أو

ار ...وبناء عمى تقرير من مصالح البيئة (يعذر) الوالي المستغل ويحدد لو أجال التخاذ التدابير الضرورية
أضر ا
إلزالة األخطار أو األضرار المثبتة ."...

في نفس السياق كذلك ،نصت المادة  56من ذات القانون عمى أنو" :في حالة وقوع عطب أو حادث في

المياه الخاصة الخاضعة لمقضاء الجزائري  ،لكل سفينة أو طائرة أو آلية أو قاعدة عائمة تنقل أو تحمل مواد

ضارة أو خطيرة أو محروقات من شأنيا أن تشكل خط ار ال يمكن دفعو ،ومن طبيعتو إلحاق ضرر بالساحل أو

)1ـ حميدة جميمة .الوسائل القانونية لحماية البيئة ،دراسة عمى ضوء التشريع الجزائري .مذكرة تخرج لنيل شيادة الماجستير .جامعة البميدة ،ص .145
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المنافع المرتبطة بو( ،يعذر) صاحب السفينة أو الطائرة أو اآللية أو القاعدة العائمة باتخاذ كل التدابير الالزمة
لوضع حد ليذا الخطر."...

نص قانون المياه 05ـ 12في مادتو  ،87قائال ":تمغى الرخصة أو امتياز استعمال الموارد

من جيتو،

المائية ،بعد (إعذار) يوجو لصاحب الرخصة أو االمتياز ،في حالة عدم مراعاة الشروط وااللتزامات المنصوص
عمييا قانوناً".
في نفس االتجاه،

نصت كذلك المادة  48من قانون 01ـ 19المتعمق بتسيير النفايات ومراقبتيا وازالتو.

حيث جاء فييا أنو ":عندما يشكل استغالل منشأة لمعالجة النفايات أخطا اًر أو عواقب سمبية ذات خطورة عمى

الصحة العمومية و/أو عمى البيئة ( ،تأمر ) السمطة اإلدارية المختصة المستغل باتخاذ اإلجراءات الضرورية فو ار
إلصالح ىذه األوضاع".

المطمب الثاني :اإليقاف المؤقت لمنشاط
اإليقاف المؤقت لمنشاط ،ىو عبارة عن تدبير يتمثل في توقيف المنشآت عن عمميا بصفة مؤقتة .فتمجأ

إليو اإلدارة العامة في حالة وقوع خطر عمى البيئة بسبب مزاولة المشروعات الصناعية لنشاطاتوا .إذ كثي ار ما قد
يؤدي النشاط الصناعي إلى تمويث البيئة أو المساس بالصحة العمومية .فكثي ار ما تحدث المؤسسات الصناعية
إف ارزات ضارة بالبيئة أو خطرة عمييا .مثل الغبار والجزيئات الكيماوية المتناثرة في الجو والزيوت المرمية في

مجاري المياه أو في الطبيعة)1(.
توجد

تطبيقات عديدة لعقوبة اإليقاف اإلداري أوردىا المشرع الجزائري في قانون البيئة

03ـ .10منيا،

مثال ،ما نصت عميو المادة  25في فقرتيا الثانية ،حيث جاء فييا أنو ":إذا لم يمتثل مستغل المنشأة الغير واردة
في قائمة المنشآت المصنفة لإلعذار في األجل المحدد (يوقف) سير المنشأة إلى حين تنفيذ الشروط المفروضة

".

نصت المادة  48من قانون المياه 05ـ12عمى أنو ":يجب عمى اإلدارة المكمفة بالموارد المائية أن تتخذ
كل التدابير التنفيذية لتوقيف تفريغ اإلف ارزات أو رمي المواد الضارة عندما ييدد تموث المياه الصحة العمومية،

بتوقيف) أشغال المنشأة المتسببة في ذلك إلى غاية زوال التموث ".
كما يجب عمييا كذلك أن تأمر ـ(

 -)1حميدة جميمة .المرجع السابق .ص .152

~ ~ 15

خمرب الدراشات القانونية البيئية)(LEJE

جامعـــة  8ماي  1945قاملـــة

يومي  09و 10ديصنرب  2013بهليوبوليض
امللتقى الدولي حول الهظام القانوني حلناية البيئة يف ظل القانوى الدولي و التشريع اجلسائري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المطمب الثالث :سحب الترخيص

سحب الترخيص يعني إلغاء االدارة لرخصة االستغالل التي كانت قد منحتيا سابقا .ويعد

نظام سحب

السحب يعتبر من
الترخيص من أخطر وسائل الرقابة اإلدارية ،لما يحققو من حماية مسبقة عمى وقوع االعتداء .ف

أخطر التدابير اإلدارية التي خوليا المشرع لإلدارة  .إذ يمكنيا بمقتضاه تجريد المستغل الذي لم يجعل من نشاطو
مطابقاً لممقاييس القانونية البيئية من الرخصة .وىو ما يؤدي إلى إزالة المؤسسة من الوجود أصال)1(.

ومن تطبيقات السحب في التشريع الجزائري  ،ما نص عميو المشرع في المادة  153من قانون المناجم

01ـ،02التي جاء فييا " :يجب عمى صاحب السند المنجمي ،وتحت طائمة التعميق المتبوع ب ـ(سحب) محتمل
لسنده...أن يقوم بما يأتي -... :إنجاز البرنامج المقرر ألشغال التنقيب واالستكشاف واالستغالل حسب القواعد
الفنية"...

نجد كذلك ما

نصت المادة 87من قانون المياه رقم 05ـ12عمى أنو في حالة عدم مراعاة صاحب رخصة

أو امتياز استعمال الموارد المائية لمشروط
االمتياز.

وااللتزامات المنصوص عمييا قانوناً،

(تمغى) ىذه الرخصة أو

المطمب الرابع :اإل كراهات المالية
بعد التحول العميق الذي شيدتو السياسة البيئية في الجزائر ،جراء التغيير الجوىري لمظروف عمى

أرسى المشرع الجزائر منذ مطمع

المستوى السياسي والتشريعي بظيور قوانين جديدة تتعمق بحماية البيئة،

التسعينات من القرن الماضي مجموعة من الرسوم ات البيئية .كان الغرض منيا تحميل مسؤولية التموث

ألصحاب األنشطة المموثة  .وذلك عن طريق إشراكيم في تمويل التكاليف التي تستدعييا عممية حماية البيئة.
وىذا تطبيقا لمبدإ عالمي أصبح متعارفا عميو ،مفاده أن :المموث ه

)2(.pollueur est le payeur

و من يدفع مقابل تمويثو لمبيئة Le :

نرى أنو البد من التعرض إلى مفيوم مبد إ المموث ىو الذي يدفع ،ثم التطرق إلى محتوى جباية التموث

التي ُيجبر المموث عمى دفعيا.

)2ـ ًىَسٌ ػبد الؼزَز :الحوبَت الجزائُت للبُئت فٍ القبًىى الجزائسٌ .زسبلت هبجستُس .جبهؼت ببتٌت.1999 .
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الفرع األول :مبدأ المموث الدافع

يرى الكاتب  M.Prieurأن مبدأ الممو /الدافع ييدف إلى تحميل المموث التكمفة االجتماعية الناتجة عن
المساس بالبيئة  ،الشيء الذي يؤدي إلى خمق مسؤولية عن األضرار اإليكولوجية تغطي جميع أثار التموث  .وأن
تطور ىذا المبدأ يؤدي إلى تبني نظام المسؤولية الموضوعية في مجال حماية البيئة)1(.

كان قانون البيئة السابق لسنة  1983قد نص عمى المبدإ القائل بأن المموث ىو الذي يسدد .ثم كرسو
تو المادة ،3قائمة " :مبدأ المموث الدافع ،الذي يتحمل بمقتضاه كل شخص
القانون الحالي رقم 03ـ .10حيث عرف
يتسبب نشاطو أو يمكن أن يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة ،نفقات كل تدابير الوقاية من التموث والتقميص منو

واعادة األماكن وبيئتيا إلى حالتيما األصمية".
لقد سعى المشرع من وراء تبنيو ىذا المبدأ إلى إلقاء عبء التكمفة االجتماعية لمتموث عمى الشخص

الذي يحدثو  .فيو صورة من صور الضغط المالي عمى المموث ،ليمتنع عن تمويث البيئة أو عمى األقل تقميص
التموث الناجم عن نشاطو الصناعي والبحث عن التكنولوجيات األقل تمويث

مصادر التموث وتحسين مداخيل الرسم عمى النشاطات المموثة)2(.

ا .وذلك بقصد التحكم أكثر في

الفرع الثاني :محتوى الجباية البيئية
شرع المشرع في وضع رسوم بيئية بصفة تدريجية إبتداء من قانون المالية لسنة  .1992فكان أىم تمك

الرسوم :الرسم عمى النشاطات المموثة أو الخطيرة عمى البيئة،
التموث األخرى.

وكذا الرسم عمى الوقود  .وغيرىما من جبايات

أوال :الرسم عمى النشاطات المموثة أو الخطيرة عمى البيئة

-Michel prieur : « l’énoncé d’un tel principe aux allures de slogan publicitaire ne peut que satisfaire le défenseur de

1

l’environnement…dans une acceptation large, ce principe vise à imputer au pollueur le coût social de la pollution qu’il
engendre, cela conduit à entraîner un mécanisme de responsabilité pour dommage écologique couvrant tous les
effets d’une pollution non seulement sur les biens et les personnes mais aussi sur la nature elle-même…le principe
pollueur payeur progresse puisqu’il est de plus en plus invoqué pour justifier l’adoption de régimes de responsabilité
objective en matière de responsabilité ».

 -2األستاذة حميدة جميمة .المرجع السابق .ص .155
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Taxe sur les activités polluantes ou dangereuses sur l’environement

تم تأسيس ىذا الرسم ألول مرة بموجب المادة  117من قانون المالية لسنة  .1992وىو يفرض عمى
النشاطات ا لضارة بالبيئة أو الخطيرة عمى البيئة .لكن مقدار ىذا الرسم كان متواضعاً في بدايتو  .إذ كان يتراوح
بين 750دج و 30.000دج  .وتوقع الجباية حسب طبيعة النشاط ودرجة التموث المنجر ع

نو .وفي وقت

الحق ،قام المشرع بمراجعتيا بموجب المادة  54من قانون المالية لسنة  2000حيث رفعيا إلى مبالغ ذات قيمة

أكبر)1(.

ثانيا :الرسم عمى الوقودTaxe sur les carburants :
الرسم عمى الوقود ىو رسم يعد أ حدث نشأة نسبيا .إذ تأسس بموجب المادة  38من قانون المالية لسنة
 .2002و تُحدد تعريفتو بدينار واحد عن كل لتر من البنزين الممتاز و البنزين العادي بالرصاص .أما البنزين
يدون رصاص فيو معفى من ىذا الرسم
ثالثا :الرسم التكميمي عمى التموث الجوي
Taxe complémentaire sur la pollution atmosphérique
لقد تم تأسيس ىذه الجباية البيئية كذلك بموجب قانون المالية لسنة  .2002حيث تدفعيا المنشآت التي
تموث الجو عن طريق إطالق الغبار والدخان .مثل المحاجر والمصانع ...إلخ.
رابعا :الرسم عمى تخزين النفايات الصناعية الخاصة أو الخطيرة
Taxe sur le stockage des déchets industriels spéciaux ou dangereux
)1ـ تتحدد أسعار ىذا الرسم طبقا لقانون المالية لسنة  2000كالتالي:
 120.000دج بالنسبة لممنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة من الوزير المكمف بالبيئة و 24.000دج إذا لم تشغل أكثر من عاممين.90.000 -دج بالنسبة لممنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة من الوالي المختص إقميمياً ،ويخفض ىذا المبمغ إلى

18.000دج إذا لم تشغل أكثر من

عاممين.

 20.000دج بالنسبة لممنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة من رئيس المجمس الشعبي البمدي المختص إقميمياً و 3000دج إذا لم تشغل أكثر من عاممين.9000 -دج بالنسبة لممنشآت المصنفة الخاضعة لتصريح و 2000دج إذا لم تشغل أكثر من عاممين.
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تأسس ىذا الرسم ،ىو اآلخر،

بموجب المادة  203من قانون المالية لسنة

 2002عمى النفايات

الصناعية الخاصة أو الخطيرة المخزنة ،يحدد م قداره بمبمغ 10.500دج عن كل طن من النفايات المخزنة .
وتيدف ىذه الجباية إلى حمل المؤسسات عمى عدم تخزين ىذا النوع من النفايات  .غير أن ىذا الرسم غير قابل

لمتحصيل في الحين .بل أن جبايتو تكون مؤجمة .بحيث تمنح ميمة ثالث سنوات إلنجاز منشآت إزالة ىذه
النفايات ابتداء من تاريخ االنطالق في تنفيذ مشروع المنشأة المتسسبة في مثل تمك اإلفراز.
خامسا :الرسم التكميمي عمى المياه المموثة

Taxe complémentaire sur les eaux polluées
يعد ىذا الرسم أكثر حداثة نسبيا .فيو قد نشأ بمقتضى

قانون المالية لسنة  ،2003بعدما بادرت

الحكومة بإقتراح تأسيس رسم تكميمي عمى المياه المست عم ةل في ا لصناعة .ويتوقف مبمغ ىذا الرسم عمى حجم

المياه الم تدفقة والتموث المترتب عن النشاط الصناعي  ،عندما يتجاوز المقادير المحددة في التنظيم الجاري بو

العمل.

خاتمـــــــة
من خالل دراستنا الموجزة لدور سمطات الضبط اإلداري في حماية البيئة ،رأينا أن المشرع الجزائري قد

أورد وسائل رقابة قانونية .منيا ما يتمثل في آليات الرقابة القبمية ،ومنيا ما يظير في آليات الرقابة البعدية.

فعالة لو يتم استعماليا
ونحن نرى أن ىذه الوسائل القانونية عديدة بما فيو الكفاية .وبالتالي ،فيي يمكن أن تكون َ
االستعمال األمثل ،وبالجدية التي تتطمبيا ضمان البيئة .باعتبار أن البيئة تعد قيمة حيوية تستدعي الحماية

بكيفية صارمة .ألنيا صارت اليوم تمثل جيال جديدا من أجيال حقوق اإلنسان المعاصر ،وىو الحق في بيئة
نظيفة.
في ختام ىذه الدراسة ،توصمنا إلى مجموعة من المالحظات نبدييا فيما يأتي:
 -شيد مجال حماية البيئة من التموث ،طيمة العشرين سنة األخيرة ،تطو ار تشريعيا ممحوظا من خالل

صدور نصوص قانونية وتنظيمية عالجت ىذا الموضوع من جوانب متعددة .لكن ىذه الحركة القانونية قد
تتحول إلى مشكمة بسبب تراكم النصوص وغياب استراتيجية تنسيق بين مختمف المتدخمين .وكذا عدم

تحديد جية التنفيذ لضمان فعاليتيا في الميدان .ولعل إحداث و ازرة مستقمة خاصة بالبيئة في التعديل
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الحكومي الحاصل خريف سنة  2013سوف يعطي دفعا لذلك ،بعدما كان ميدان حماية البيئة في السابق
ممحقا بو ازرات أخرى في شكل مديرية عامة لمبيئة ثم كتابة دولة.

 تتمتع اإلدارة العامة ،مبدئيا ،بسمطات كبيرة في منح التراخيص وفي منع األشخاص الطبيعيين والمعنويينمساس بالبيئة .فيي بذلك تمعب دو اًر أساسياً في حماية البيئة
ا
من القيام ببعض النشاطات التي ترى فيو ا
من المخاطر ومن االعتداءات التي يمكن أن تقع عمييا.

غير أن معظم اإلدارات المحمية تشكو من ضعف اإلمكانات البشرية والمادية والتسييرية والمالية من أجل

القيام بميمة شاقة وشائكة مثل ميمة حماية البيئة .إضافة إلى نقص كفاءة كثير من المنتخبين وعدم
وعييم بالمخاطر المحدقة بالمحيط البيئي الموجودين بو.

 -في إطار تقييمنا لمتشريعات البيئية الموجودة ،تبين لنا أن ىناك تشابكاً وتعدداً في

االختصاصات،

واإلجراءات .البعض منيا تجاوزه الزمن ،والبعض اآلخر تعرض لمعديد من التعديالت .األمر الذي يمكن

أن يخمق ارتباكا لدى ا لدارسين عمى مستوى البحث العممي ،ولدى اإلداريين المنفذين ،ولدى القضاة
المطبقين.

من أجل تحسين فعالية المجيودات الرامية لحماية البيئة ،نرى أنو ينبغي:

 توفير تشريعات بيئية منسجمة ومتناسقة فيما بينيا ،من جية .وممكنة التطبيق عمى أرض الواقع  ،منجية أخرى .وتالفيا تلزاحم النصوص القانونية ،ندعو إلى إيجاد تشريع بيئي موحد تكون لو األولوية في
التطبيق ،حيث يقوم بتوزيع االختصاص بين كافة الجيات ذات العالقة بالبيئة لكي تتحمل كل جية

مسؤوليتيا .وأن تنشأ بموجب ىذا التشريع مؤسسة مؤىمة ذات استقالليو مالية وادارية ،يراعى في عمميا
الحياد والموضوعية ،تستطيع الموازنة بين البيئة والتنمية والمصمحة االقتصادية.

 إحداث مراكز لمراقبة التموث في مناطق مختمفة من الوطن ،تكون مزودة باألخصائيين والتجييزات الفنيةالالزمة لمراقبة التموث بأنواعو المختمفة .وذلك كي يتسنى لييئات الضبط اإلداري اتخاذ اإلجراءات

المناسبة في حينيا .ألنو كثي ار ما يرجع عدم معالجة التموث إلى الجيل بوجوده أو بمقداره وأثره في الوقت

المناسب.

 تكوين قضا ة متخصصين في تطبيق القوانين المتعمقة بحماية البيئة .وأن تأخذ القضايا البيئية طابعاالستعجال في المعالجة ،حتى يتم ا

لتمكن من ضبط األضرار البيئية

بالسرعة والكفاءة والصرامة

المطموبة.

 تشديد عواقب المسؤولية اإلدارية لكل األشخاص المتسببين في التموث .وىذا من أجل التكريس في الواقعلمبدإ " المموث/الدافع " الذي أرساه القانون األساسي لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة رقم03ـ.10
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 -تشجيع مراكز البحث في المجال البيئي.

واإلكثار من فتح التخصصات عمى مستوى ما بعد التدرج
حرر بقالمة ،في .2013/11/09

الجامعي.

 -إنشاء مرصد وطني أو مجمس أعمى يعنى بحماية البيئة .يكون اليدف من إيجاده :ضمان االشراف

والتنسيق بين مختمف المتدخمين في مجاالت حماية البيئة .وكذا رصد ومتابعة حالة البيئة عمى ضوء

المتغيرات المحمية والدولية .وكذلك تقديم تقرير سنوي لرئيس الدولة حول نشاطو ومقترحاتو.

 -إبراز أىمية البيئة في مقررات المنظومة التربوية.

 تشجيع ثقافة الوقاية من األضرار الالحقة بالبيئة في أوساط الرأي العام  ،عبر مختمف وسائط اإلعالمواإلتصال.

أخي ار وليس آخرا ،يمكننا القول

أن وجود ترسانة من ال تشريعات البيئية وتوافر آليات رقابة إدارية

ية أمام المضار
وحضور قضاء صارم  ،كميا عناصر ميمة جدا لحماية البيئة .غير أنيا تبقى عناصر غير كاف

الالحقة بالبيئة واألخطار المحدقة بيا ،إذا لم يتم تحسيس األفراد وتوعيتيم ،وإذا لم يتم تدعيم دور الجمعيات التي
تنشط في مجال البيئة .
في اآلخر ،ينبغي االعتراف بأن موضوع حماية البيئة ميمة شاقة وشائكة في آن واحد .لذلك يجب أن

يساىم فييا الجميع ،ألنيا تتعمق ،أوال وأخيرا ،بحياتنا اآلنية وبحياة أجيالنا المستقبمية في آن واحد .فالمسألة،
إذن ،تكمن في أن " :نكون أو ال نكون ." To be or not to be
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