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 الملخص 

عمل المشرع الجزائرر  علرا المفاة رة علرا الن راي البيئرو ةرو اروانين التعميرر و البنرا     
 00/82المرسروي التنيير   راري ئرة و التعميررو و المتعلق بالتهي 24/82علا غرار القانون 

يفرردد المواررياع العمرانيررة و المعماريررة و التقنيررة المطبقررة علررا البنايرراع ةررو و يرراع الرر   
و تعتبر مخططاع التهيئة و التعمير و مخطر  شر ل اارا رو مرن برين ا ليراع الجنوبو 

كرررل بنايرررة أو  البيئرررو بيررررد اواعرررد  ررربطية علرررا الوسررر الترررو و رررعع مرررن أجرررل فمايرررة 
المعرررايير البيئيرررة  و نبهرررع  مررر  ررررورة أن ترررت  ي  وةرررردمنشرررصع ارررناعية يرررراد  نشرررا  ا 

بتفريررر عقررود التعميررر مررن  المخولررة  النارروا القانونيررة ب رررورة عمررل الهيئرراع الواررية
رخاررة البنررا  و رخاررة التعميررر ب رررورة التقيررد بالشررروت اإلداريررة و التقنيررة التررو ةر ررتها 

 ماية بيئية ةعالة. من أجل  مان ف
: التعميرررر و رخارررة البنرررا و البنايررراعو سرررلطةو  يئرررة واررريةو مسرررتو  الكلماااات المحتاحياااة

 ال جيج.
Abstract  

      The Algerian legislator has worked to preserve the 

environmental system in the laws of construction and construction 

in the same manner as Law 90/29 on construction and construction, 

and Executive Decree No. 14/27, which defines the architectural, 

architectural and technical specifications applicable to buildings in 

the southern states. Reconstruction and land tenure plan are among 

the mechanisms that have been set up to protect the environmental 

environment by imposing control rules on every building or 

industrial facilities to be established and imposing a necessity to 
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comply with environmental standards. The legal texts have warned 

of the need for the work of the probate bodies authorized to release 

construction contracts from the building permit. License For the 

reconstruction of the need to comply with the administrative and 

technical conditions imposed in order to ensure effective 

environmental protection. 

Key words: reconstruction, building permit, buildings,  Authority, 

body. testament, noise level 

 المقدمة:
كرس المشرع الدستور  فماية البيئة و المفاة ة عليها ةو نا الدستور ةقد نا ةرو    

علا ما يلو: ) ي ل الشعب الجزائر  متمسكا بخياراته من أجل الفرد مرن اليروار   هديباجت
اإلجتماعيررة و الق ررا  علررا أوجرره التيرراوع الجهررو و و يعمررل علررا بنررا   اتارراد منررتج و 

علرا  لرب ببعبرارق فرق  أكرد (و والححاظ على البيئاةالتنمية المسرتدامة و تناةسو ةو  طار 
)للمواطن الفق ةو بيئرة سرليمة. تعمرل الدولرة بقولها:  همن 02المادة لكل مواطن ةو نا 

علا الفياظ علا البيئة . يفدد القانون واجباع ااشخاا الطبيعيين و المعنويين لفمايرة 
  .البيئة(
سرررتور  أاررردر المشررررع الجزائرررر  عررردة ناررروا اانونيرررة تت رررمن للرررنا الد يعررري و ت    

المفاة رة علررا البيئرة و الواايررة مرن جميرر  أشرركال التلروث سرروا  التلروث المررائو أو الهرروائو 
المتعلرق بفمايررة  8440جويليررة  02المرر رف ةرو  40/04أو الاروتوو علرا غرررار القرانون 

يرررررن ي   رررررارة  0220ويليررررة ج 82المرررر رف ةرررررو  20/020المرسررررروي التنييرررر   راررررري البيئررررةو و 
و و دراسرررتنا  ررر ق سنخاارررها لررردور أدواع التعميرررر و عقرررود التعميرررر ةرررو فمايرررة ال ررجيج

البيئةو ةبنط اا مرن ترراخيا التعميرر و البنرا  و التشرييد الترو تاردر ا السرلطاع الوارية 
عن طريق اراراع  دارية للراغبين بتشييد بناية أو  نشا  م سساع اناعيةو ةهو من جهرة 

تسا ي ةو فماية البيئة من خ ل ةررد شرروت و رواب  متعلقرة برنم  البنايراع و  ساسيةأ
شررروت تشررييد ا و كرر ا المررواد المسررتعملة ةررو تكوينهررا بررل فتررا مسررتو  ال ررجيج الاررادر 
منهاو و للتيايل ةو   ا المو وع امنا بطرح ا شكالية التاليةو مرا مرد  ةاعليرة أدواع و 

 يئة بعناار ا المختلية ؟.عقود التعمير ةو فماية الب
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 ولإلجابة علا   ق اإلشكالية اسمنا دراسرتنا لمبف رين و كرل مبفرث يفترو  علرا مطالرب و
 ةروع.

 المبحث األول: فاعلية أدوات التعمير في حماية البيئة
المعردل و المرتميو القرانون ااي  0224ديسمبر  40الم رف ةو  24/82يعتبر القانون     

التعميررر ان العديررد مررن القرروانين التررو تتعلررق بررالعمران و المدينررة تفيررل  ةيمررا يتعلررق بقرروانين
له ا القانونو  ما يهمنا ةو   ا القانون ما ناع عليه المادة ااولا منه التو ناع علا 
أن الهرردا الرر   يكمررن مررن  رر ا القررانون تفديررد القواعررد الراميررة  لررا تن رريي  نتررا  اارا ررو 

المفرري  و ااوسررات الطبيعيررة و المنررا ر و التررراث ال قرراةو و  القابلررة للتعميررر و كرر ا واايررة
 . (1)التاريخو علا أساس  فتراي مبادئ و أ داا السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية

و ةو   ا القانون العديد من المواد تف ر من انجاز أ  بنايرة معردة للسركن أو منشرصع     
يفرول دون رمرو النيايراع الملو رة علرا اناعية دون أن تتوةر علرا جهراز لاررا الميراق 

تتفرردد أدواع التعميررر ةررو  24/82و ودائمررا با عتمرراد علررا نررا القررانون (2)سررطا اارد
المخططرراع التوجيهيررة للتهيئررة و التعميررر و مخططرراع شرر ل اارا رروو تكمررن ال ايررة مررن 
وجرررررود  ررررر ق المخططررررراع ةرررررو  ررررربطها تواعررررراع التعميرررررر و اواعررررردق و تفررررردد علرررررا وجررررره 

ترشيد  ستعمال  المسافاع ووااية النشاطاع الي فيةو ةبنط اا من  عداد   ا الخاوا 
المخطرر  مررن ابررل الهيئرراع المفليررة تفررع وارراية السررلطاع الواررية ت ررمن مررن خ لهررا 

 فماية الن اي البيئو.
المتعلرررق بالتهيئرررة و التعميرررر و القرررانون  24/82و توجرررد ع ارررة وطيررردة برررين القرررانون      
بفمايرررة البيئرررة ةرررو  طرررار التنميرررة المسرررتدامةو مرررن فيرررث أن  ررر ا ااخيرررر المتعلرررق  40/04

يهدا  لا فماية الطبيعة و فماية ااةراد الساكنين و جيران البناياع و المنشرصع مرن كرل 
ت رر بهريو و يتقراط   أنم ا ر التلوث و اا رار و اإلزعرا  و الم رايقاع الترو يمكرن 

لرررا أاامرررة بنايررراع حمنرررة و مرفرررة و خاليرررة مرررن ل عمرررمررر  ارررانون التهيئرررة و التعميرررر ةرررو الع
المتعلررررق  24/82لرافررررةو و  ررررو مررررا يت ررررمنه القررررانون لالم ررررا ر غيررررر ال ئقررررة و المقلقررررة 

 .(3)بالتهيئة و التعمير
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 المطلب األول:  حتمية وجود مخططات التهيئة و التعمير
مرانيررة المفليرررة مررنا المشرررع للجماعرراع اإلاليميررة  سررتق لية تامرررة ةررو  عررداد التهيئررة الع   

 88المررر رف ةرررو  00/04ببعتبار رررا  يئررراع  مركزيرررةو و برررالرجوع  لرررا ارررانون البلديرررة راررري 
منررره ترررنا: )يشرررارب المجلرررس الشرررعبو البلرررد  ةرررو  042نجرررد ةرررو المرررادة  8400جررروان 

 جرا اع  عداد عمليراع تهيئرة اإلالريي و التنميرة المسرتدامة و تنيير  ا (و  كمرا ترنا المرادة 
أنرره )تتررزود البلديررة بكررل أدواع التعميررر المنارروا عليهررا ةررو التشررري  و  علررا منررهو 000

 التن يي المعمول بهما بعد المااداة عليها بموجب مداولة المجلس الشعبو البلد (.
منرره  22و تررنا المررادة 8408ةييررر   80المرر رف ةررو  08/42أمررا اررانون الو يررة رارري    

و (طاع تهيئة  الريي الو يرة و يراارب تطبيقره)يسا ي المجلس الشعبو الو ئو ةو  عداد مخط
و عليرره تفرردد أدواع التهيئررة و التعميررر التوجهرراع ااساسررية لتهيئررة اارا ررو المعنيررةو كمررا 
تفرررردد الشررررروت التررررو تسررررما بترشرررريد  سررررتعمال المسررررافاع و المفاة ررررة علررررا النشرررراطاع 

 .(4)الي فية و غير ا من اا داا
يفررررردد  الررررر   82/40/0220المررررر رف ةرررررو  20/022وارررررد أشرررررار المرسررررروي التنييررررر       

 جرررا اع  عررداد المخطرر  الترروجيهو للتهيئررة و التعميررر المارراداة عليرره و مفتررو  الو ررائق 
المررررررر رف ةرررررررو  40/002المتعلقرررررررة بررررررره المعررررررردل و المرررررررتمي بموجرررررررب المرسررررررروي التنييررررررر   

ع لمرافررل  عررداد مخطرر  التهيئررة و التعميررر و ررو أداة تعميررر  اأشررار و (5)04/42/8440
وجهرين اانونيررة و تقنيرةو ةمررن النافيرة القانونيررة ةهرو يواجرره بره ال يرررو      يمكرن  سررتعمال 
اارد و بنائهررا علررا نفررو ينررااد أو يخررالف مررا جررا  ةررو م ررمون المخطرر  الترروجيهو 

مرن النافيرة التقنيرة ةهرو يفردد القواعرد الواجبرة  أمراللتهيئة و اإلاليي و    تعرد لعقوبراعو 
لتعميرر المسرتقبلية و غيرر منراطق ا منطقرة المتواجردة ةرو اطراع التعميرر والتطبيق ةو كرل 

و ويبين اإلتجا اع الكبر  للتن يي المجالو لألاراليي الترو يعينهرا و الترو يهردا  لرا ةالمعمر 
 تنميتها و تهيئتها.

كما أن   ا المخط  ملزي لكل البلدياع ةو فال وجودق و    تخ    لا اإلفتكاي للقواعد 
يسعا المخطر   لرا تفديرد المنراطق الواجرب فمايتهرا  و و(6)لقانون التهيئة و اإلاليي العامة

 بفيررث يسررما بترشرريد  سررتعمال المسررافاع الخ رررا  و وواايررة اارا ررو الي فيررة و فمايررة
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ا را و  اع الطاب  ال ابو ببعتبارق  روة وطنيةو و يفردد المنراطق الفساسرة كالسرافل و 
 .(7)و اارا و  اع الاب ة الطبيعية و ال قاةية البارزة اارا و الي فية الخابة

 وبشكل عاي ةبن اا داا المرجوة من وجود مخط  التهيئة و التعمير تتم ل ةيما يلو:
 الفياظ علا البيئةو ااوسات الطبيعية و التراث ال قاةو و التاريخو. -
 الفياظ علا النشات الي فو. -
رةو اطاعرراع اابلررة للتعميررر علررا المررد  القريررب و يقسري المجررال المعنررو  لررا اطاعرراع معمرر -

 المتوس و واطاعاع مستقبلية التعمير و أخر  اابلة للتعمير.
و ت هر أ مية التخطي  التوجيهو للتهيئرة و التعميرر ةرو أنره الو يقرة المرجعيرة لكرل أعمرال 

ا تياديرا التدخل ةو العقارو و  و المقسي للعقاراع علا ترراب البلديرةو وكر ا طرر   سرتعماله
  (8)للنمو العمرانو العشوائو و اإلست  ل ال عق نو لألم ب العقارية للبلدياع

من ارانون التهيئرة و التعميرر المعردل و المرتميو  24/82القانون وكما النا ةو المقدمة ةان 
المرسروي التنيير   راري يعتبر مرج  لجمير  القروانين ةرو مجرال البنرا  و التعميرر علرا غررار 

يفرردد المواررياع العمرانيررة و المعماريررة و التقنيررة  8400ةييررر   40المرر رف ةررو  00/82
 المطبقة علا البناياع ةو و ياع الجنوب.

من   ا المرسروي البنايراع الترو   تطبرق عليهرا  40و  48نشير بداية أنه فددع المادتين 
 أفكاي المرسوي و  و:

 بلدية مقر الو ية -
المتعلررق بشررروت  نشررا  المرردن الجديرردة و  48/42قررانون رارري المرردن الجديرردة المبنيررة طبقررا لل -

 تهيئتها.
 المتعلق بفماية التراث ال قاةو  22/40الممتلكاع ال قاةية المفمية بموجب القانون  -
 المنشصع العسكرية.  -

انه و لب نتيجة لألفكاي الخااة التو تن ي   ا النوع من البنياعو و فسنا ةعل المشرع  
و غيررررق مرررن  00/82يكرررون  نررراب تعرررارد برررين المرسررروي التنييررر    أن   بررر لب ي رررمن 

 .ا خر  الناوا التشريعية 
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كمررا أن مررن جهررة أخررر   رر ا المرسرروي  ررب  اإلطررار المبنررو مررن اجررل أن يتماشررا مرر      
الطرررراب  العمرانررررو الارررررفراو  و يواكررررب العاررررررنة مرررر  المفاة ررررة علرررررا التررررراث المفلرررررو 

سررراكنين مرررن ااخطرررار البيئيرررة الترررو تتميرررز بهرررا  ررر ق التقليرررد و و كررر لب تررروةير الفمايرررة لل
لكرو يفردد  00/82بينع المادة ااولا من الملفرق التراب  للمرسروي التنيير    المناطقو ةقد

المنرررراطق القابلررررة للبنررررا  يجررررب أن يراعررررا ةيهرررراو العوامررررل الطبيعيررررة و المناخيررررة كاإلشررررعاع 
و ارررعود الميررراق الجوةيرررة و  الشمسرررو و تسررراا  اامطرررار و الريررراح الرمليرررة و اليي ررراناع

 الطين المنتيخ
  األراضيالمطلب الثاني: الوظيحة الضبطية لمخطط شغل 

الررر   يفررردد  جررررا اع  82/40/0220المررر رف ةرررو  20/022المرسررروي التنييررر   ن ررري     
 عررداد مخطرر  شرر ل اارا ررو و المارراداة عليرره و مفتررو  الو ررائق المتعلقررة برره المعرردل و 

و رو  وسريلة  و(9) 04/42/8440المر رف ةرو  40/002التنيير    المرتمي بموجرب المرسروي
لتياررريل و تنييررر  التوجهررراع العامرررة الرررواردة ةرررو المخطررر  التررروجيهو للتهيئرررة و التعميررررو و 
يفدد باية ميالة فقو   ستخداي اارا وو و يعرين الكميرة القارو  و الردنيا مرن البنرا  

خررارجو للبنايرراع و يفرردد اإلرتياارراع و المسررموح بررهو وي ررب  القواعررد المتعلقررة بررالم هر ال
اافيرررا  و الشررروارعو و المنررراطق الواجرررب فمايتهرررا و تجديرررد ا و  اررر فها و يعرررين موااررر  
اارا رررررررو الي فيرررررررة الواجرررررررب واايتهررررررررا و فمايتهررررررراو و الموااررررررر  المخاارررررررة للمنشررررررررصع 

 .(10)العمومية
 سررتعمال  يجررب  نجرراز  رر ا المخطرر  علررا اررعيد كررل بلديررة مررن اجررل توجيرره و تن رريي   

اابرررل  ويكرررون بمرررنا ارررراراع التعميرررر علرررا أساسرررهو  24/82اارد طبقرررا افكررراي القرررانون 
و وفسرررب (11)للمعار ررة أمررراي ال يرررر و يشررركل مرجعرررا تن يميررا للسرررلطاع العموميرررة المفليرررة

يقرر  عداد مخط  شر ل اارا رو عرن طريرق مداولرة مرن  24/82من القانون  00المادة 
نو بالمخط  أو المجالس المعنيةو و بعد   ق المداولة يادر المجلس الشعبو البلد  المع

القرار ال   يت من فدود المفي  ال   يدخل ةيه المخط  من ابل الوالو   ا كان الترراب 
المعنو تابعا لو ية وافدةو الوزير المكلف بالتعمير م  الوزير المكلرف بالجماعراع المفليرة 
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و يترينو ويكرون رئريس المجلرس الشرعبو البلرد    ا كان الترراب المعنرو يردخل  رمن ترراب 
 .(12)20/022من المرسوي التنيي    42ملزما ببستشارة الهيئاع المفددة ةو المادة 

 رر ق الهيئرراع التررو تتم ررل ةررو ر سررا  غرةررة التجررارة و ر سررا  غرررا الي فررةو و ر سررا     
العموميرررة و  المن مررراع المهنيرررةو وكررر لب مختلرررف المارررالا و ر سرررا الجمعيررراع المفليرررةو 

اإلداراع العمومية و و النتيجة التو نال  ليها أن المشرع ببشرراكه  ر ق الهيئراع مرن أجرل 
 عداد مخط  ش ل الرا رو   شرب أن  ر ا يسرا ي ةرو فمايرة الوسر  البيئروو  نط ارا مرن 
م ف رراع و توجيهرراع  رر ق الهيئرراعو بررل فتررا بعررد المارراداة علررا المخطرر  الرر   يجررب 

شرررخاا الطبيعيرررين و المعنرررويين اإللترررزاي بررره خاوارررا ةرررو مرررا يتعلرررق يئررراع و ااهعلرررا ال
معامل ش ل اارا و ال   يجسد الع اة بين مسافة اار ية م  خرالا مرا يتارل بهرا 
مرررن بنررررا  و مسررررافة اطعررررة ااردو الرررر   بتجسررريدق ن ررررمن عرررردي تلرررروث الهرررروا  و تلرررروث 

الترو بينرع  20/022 مرن المرسروي التنيير   02الاوع بالخاواو م   أشارع المرادة 
 مفتو  مخط  ش ل اارا وو شروت ش ل ا را و التو يجب أن يفتري ةيها:

 المناة  و الطر   -
 واول الشبكاع  لا اارد المبنية -
 خاائا القطعة ا ر ية  -
  رتياع المبانو  -
 مواف السياراع -
 المسافاع اليارغة و الم ارس.  -

فمايرة البيئرة مرن التلروث بارية ارريفة ةبالرغي من أن المشرع الجزائر  لي يشرر  لرا     
   أنه يستنتج من ةفو  الناوا القانونية ةو   ا المرسوي ةو ما  كرنراق سرابقا مرا يردل 

 علا  لب. 
 المبحث الثاني: تراخيص التعمير كآلية رقابية على البيئة 

وي عرةره  عرادل أبرو الخيرر ب نررهخ التررخيا  جررا  بوليسرو وارائو يقرر اإلدار  التررخيا     
علررا السررلطة ال ررابطةو و مقرررر لواايررة الدولررة و ااةررراد مررن اا رررار التررو اررد تنشرر  عررن 
ممارسررة الفريرراع و الفقررو  اليرديررةو أو لواايررة النشررات اليرررد  نيسرره ممررا اررد يعررو  تقدمرره 
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ةيمررا لررو ترررب دون تن ررييو و لهرر ا يعتبررر ن امررا  رررورياو و لررب ان الفريررة التررو تمررارس 
 د ت د   لا و عية كار ية  جتماعية.عقابو ةقن اي  بدون 
من وسائل المفاة ة علرا الن راي العراي ةيمنر  المسراس بالبيئرة  اإلدار  يعتبر الترخيا    

التو ارد تسربب ةيهرا ممارسرة نشرات معرين كتشرييد مفرل أو ورشرة أو منشر ة مقلقرة للرافرة و 
و رارررررد ماررررردر ال ررررررر ابرررررل واوعررررره أو الفرررررد مرررررن  سرررررتفالتهبم ررررررة بالارررررفة و  لرررررب 

ةالترخيا يدخل  من نطا  الن اي الواائو ال   يهدا  لا در  الخطر و ال رر  ابل 
 . (13)واوعه

 المطلب األول: أهمية رخصة البناء و الشهادات المرتبطة بها
رخاررررة البنررررا   ررررو أ رررري وسرررريلة راابيررررة علررررا  نجرررراز البنايرررراعو و ررررمان تجررررانس مشرررراري   

 ي القوانين و التن يماع.اإلسكان سوا  اليردية أو الجماعية م  أفكا
تعرررا رخاررة البنررا  ب نهررا خ   ن مسررلي مررن طرررا سررلطة  داريررة مررن أجررل  اامررة بنررا      

 جديد أو ت يير بنا  اائي ابل البد  ةو تنيي  ااش الخ. 
أمررا اليقرره الماررر  يعرةهررا ب نهررا عبررارة عررن افررد اإلجرررا اع الواائيررة التررو تفرردد ما يررة     

   . (14)ر موااياته وبيان ال رد منه سكنو أو خدمو أو تجار  المبنا المرخا بهو و ك
وتعرررا أي ررا ب نهرراخ التارررا السررابق للبنررا  الرر   تقرررر بموجبرره السررلطة اإلداريررة أن     

       . (15)أعمررال البنررا  التررو سررتتي تفتررري ال ررروراع القانونيررة و التن يميررة ةررو مجررال العمررران
ا رخاة البنا  بايته مم   للبلديرة و  لرب ةرو يختا رئيس المجلس الشعبو البلد  بمن

فررا ع الترررو تكرررون ةيهرررا البنررا اع مو ررروع طلرررب رخارررة البنررا  وااعرررة ةرررو اطررراع ي طيررره 
مخط  ش ل اارا وو ةيكون من  ختااا رئريس المجلرس الشرعبو البلرد  ةرتا رخارة 
يته بالبنا  ويلزي ةقر  بربط ع الروالو بنسرخة مرن  ر ق الرخارةو وياردر  ر ق الرخارة بار
 مم   للدولة  بعد  ط ع الوالو ويواةق عليه كان مخط  ش ل اارا و غير موجود. 

أمررررا الرررروالو ةمررررن المجررررا ع التررررو يخررررتا ةيهررررا ببارررردار رخررررا البنررررا و البنايرررراع و     
المنشئاع المنجزة لفساب الدولرة و الو يرة و ياكلهرا العموميرةو كر لب  اتطاعراع اارد و 

 اع الميرزة الطبيعيرة و ال قاةيرةو و الروزير المكلرف  ااارالييسروافل و البناياع الوااعة ةرو ال
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بالتعمير ةيختا بمنا رخا البنا  للمشاري   اع المالفة الوطنية أو الجهوية بعد اخ  
 . (16)الوالو رأ 
تف ررررير عقررررود  لكيييرررراعالمفرررردد  00/02مررررن المرسرررروي التنييرررر    00ناررررع المررررادة     

رةااهرا مر  طلرب  مجموعة من المليراع التقنيرة الترو يجرب  التعمير و تسليمهاو ناع علا
مرررنا رخارررة البنرررا   لرررا الهيئررراع المختارررة و ررروو ملرررف  دار و ملرررف متعلرررق بالمهنررردس 
المعمررار و و ملررف تقنرروو بتفليررل  رر ق المليرراع ي فررل  رتباطهررا بشرركل و  يررق بالمفاة ررة 

و مر   الملرف التقنرو (17)علا البيئة كشرت من الشروت فتا يقبل طلب منا رخاة البنا 
ال   يجب أن ي كر ةيه نوع المواد السائلة و الالبة و ال ازية وكمياتهرا الم ررة بالارفة 
نبعاث ال ازاع  العمومية و بالزراعة و المفي و الموجودة ةو المياق المستعملة الماروةة وا 

لبنايرراع مسررتو  ال ررجيج المنبعررث بالنسرربة لو و و أجهررزة المعالجررة و التخررزين و التارريية
. (18) اع اإلسرررتعمال الارررناعو و التجرررار و و الم سسررراع المختارررة إلسرررتقبال الجمهرررور

ين ي   ارة  0220جويلية  82الم رف ةو  20/020المرسوي التنيي   راي و ويرتب   نا م  
 ال جيج.
ةو ةقرتها ال ال ة :)... كمرا يجرب  00/02من المرسوي التنيي    00وبين ةو المادة      

و التف ررير مررد   فتررراي اافكرراي التشررريعية و التن يميررة المعمررول بهررا ةررو ميرردان أن يراعرر
اامررن و الن اةررة و البنررا  و اليررن الجمررالوو و ةررو مجررال فمايررة البيئررة و المفاة ررة علررا 

 اإلاتااد الي فو(.
للهيئررراع المخولرررة بباررردار رخارررة البنرررا   سشرررارة مجموعرررة مرررن  أجرررازبررل أن المشررررع     

ارلفة الدولرة المكليرة بالبيئرة علرا م ادار رخاة البنا و خرول لهرا  ستشرارة الهيئاع ابل 
 .(19)مستو  الو ية

الم رف ةو  40/48و ناب فا ع تمن  منا رخاة البنا  و   ا طبقا افكاي القانون     
خطار الكبر  و تسريير الكروارث ةرو  طرار التنميرة المتعلق بالوااية من اا 80/08/8440

منه علرا مرا يلرو: ) دون اإلخر ل باافكراي التشرريعية  02يث تنا المادة المستدامةو بف
المعمررول بهررا ةررو مجررال البنررا  و التهيئررة و التعميرررو يمنرر  البنررا  منعررا باتررا بسرربب الخطررر 
الكبيرررررو  سررررريما ةرررررو المنررررراطق  اع الخطرررررورة ا تيرررررة: ... ررررررررر مسرررررافاع فمايرررررة المنررررراطق 
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لخطرورةو أو كرل منشر ة ارناعية أو طااويرة تنطرو  الاناعية و الوفداع الارناعية  اع ا
علرا خطررر كبيرررو رررر أرا ررو  متررداد انرواع المفروارراع أو المررا  أو جلرب الطااررةو التررو اررد 

 ينجر عن  ت ةها أو اطعها خطر كبير.( 
و رر  المشرررع  رر ق الشررروت ل رررد الواايررة مررن اا رررار التررو تلفررق بررااةراد و البنايرراعو 

 .(20)بالن اي العاي البيئووبالتالو من  المساس 
ةررو مررنا  أساسرريةوكمرا النررا سررابقا ةرربن رخاررة البنررا  ترررتب  بهررا و ررائق أخررر  لهررا أ ميررة    

لفمايررة  أخررر  رخاررة البنررا  مررن جهررة ومررن جهررة أخررر  تعتبررر  رر ق الشررهاداع حليررة راابيررة 
 الوس  البيئوو و  و شهادة المطابقة و رخاة التجزئة.

 :رخاة التجزئة 
و   فترررا ةرررو القررروانين و  00/02الجزائرررر  رخارررة التجزئرررة ةررو المرسررروي لرري يعررررا     

منرره  80المل ررا ةررو المررادة  28/48المراسرريي المتعلقررة بررالعمرانو ولكررن عرةهررا ةررو القررانون 
ب نهررا : ) تعررد تجزئررة اارا ررو للبنررا  عمليررة تتم ررل ةررو تقسرريي ملررب عقررار  أو عرردة أمرر ب 

 ة بناية أيا كان تخاياها(.عقارية  لا اطعتين أو أك ر ل رد  اام
و عرةهررررا عررررزر  زيررررن ب نهررررا : ) ارررررار  دار  اررررادر مررررن سررررلطة مختاررررة اانونرررراو تمررررنا 
بمقت اق الفق لاافب ملكية عقارية وافدة أو أك ر أو موكله أن يقسمها  لا اطعترين أو 

 . (21)(عدة اط  إلستعمالها ةو تشييد بناية
المجزأة لتوجيهراع مخطر  شر ل  اارا ويتناول تف ير طلب شهادة التجزئة مشروع     

أو ةررررو فالررررة  نعررررداي  اع لتعليمرررراع المخطرررر  الترررروجيهو للتهيئررررة و التعميررررر أو  اارا ررررو
التعليماع التو تفدد ا القواعد العامة للتهيئة و التعميررو كمرا يت رمن التفقيرق عرن طريرق 

مرا يخرا الن اةرة المجرزأة  ةي اارا روتنجز عند  نجراز  أندراسة اإلنعكاساع التو يمكن 
المنرررا ر الطبيعيرررة أو  أوالمجررراورة و فمايرررة المواررر   اامررراكنو م ئمرررة الارررفة و طررراب  

 .(22)الف رية
بعهررا عمليررة تفقيررق تقرروي بهررا الهيئرراع المخولررة اانونررا برر لبو تلطلررب رخاررة التجزئررة ي    

لو رائق نجرد ا تلرزي  يرداع مجموعرة مرن ا 00/02مرن المرسروي التنيير    42ةبالعودة للمادة 
ال رررورية المتعلقرررة بالقطعرررة اار ررية و المخططررراع المتعلقرررة بهررا و تبيررران فررردود او مررر  
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تقديي م كرة  ي افية فول تفديد مستو  ال جيج و  نبعراث الطييليراع الكهروم ناطيسرية 
بالنسرربة لألرا ررو المجررزأة المخااررة لإلسررتعمال الاررناعوو كمررا تقرروي الجهرراع المخولررة 

 .(23)إلجرا  التفقيقبتكليف ماالا مختاة 
وتدرس اللجنة   ا الطلب ةو الشرباب الوفيرد و  رو المارلفة المكليرة بدراسرة الملرف      

و يتي  نشا  ا بموجب ارار من طرا رئيس الردائرة المخرتا  اليميراو كمرا يمكرن أن يجمر  
د الشررباب عرردة بلرردياع و يررتي ةتفرره علررا مسررتو  الرردائرة بالنسرربة للبلرردياع النائيررةو و رر ا بعرر

تقسيي الوالو أو رئيس الدائرة ةو فالة ما   ا كانع البلدياع تنتمو  لا نيس الدائرةو و ةو 
 أو ررر ق الفالرررة يمكرررن  نشرررا  الشرررباب الوفيرررد بموجرررب اررررار يواعررره الررروالو المخرررتا  اليميرررا 

رئيس الدائرة ةيما يخا البلدياع التو تنتمرو  لرا نيرس الردائرةو و ي ري  ر ا الشرباب علرا 
دية و الو ية عدة أع ا  منهي دائمين و المدعوين من اطاعاع مختلية فسب مستو  البل

 . (24)00/02من المرسوي  02/02ما ناع عليه المادة 
 :شهادة التعمير 

 ررو الو يقررة التررو تسررلي بنررا  علررا طلررب أ  شررخاو  رردةها تعيررين فقوارره ةررو البنررا  و    
اإلرتياارراع مررن جميرر  ااشرركال التررو تخ رر  لهررا أر ررية المعنرروو ويررودع  رر ا الطلررب مرر  
الو ائق المرةقة به لد  رئيس المجلرس الشرعبو البلرد و ليتسرلي شرهادة التعميرر بعرد شرهرين 

 00.  نط ارا مرن نرا المرادة (25)الشهادة ارالفة لمردة سرنةمن  يداع الطلب و تبقا   ق 
الر    00/02مرن المرسروي التنيير    48المعردل و المرتميو و المرادة  24/82من القرانون 

يفرردد كيييرراع تف ررير عقررود التعميررر وتسررليمهاو ةمررن خرر ل الطلررب و الو ررائق المرةقررة برره 
 اردار شرهادة التعميررو يم رل التو يتقدي بها ااشخاا أماي السلطاع المختاة من اجل 

  ا  اب  علا البنا  العشوائو للبناياع و للهيئاع المختاة رةد طلرب شرهادة التعميرر 
شررررهادة ةةرررو فررررال مخاليتررره اافكرررراي القانونيرررة و التن يميررررة المتعلقرررة بررررالتعميرو ومرررن  مررررة 

 . (26)راابة ابلية وواائية تعتبر أداة التعمير 
ةررو بنررد ا الرابرر   لررا أن شررهادة  00/02رسرروي التنييرر   مررن الم 40واررد فررددع المررادة    

التعميررر يجررب أن تبررين ااخطررار الطبيعيررة التررو يمكررن أن ترر  ر علررا الموارر  المعنررو التررو 
تمنر   لررب  سرريما ااخطررار  أوترنقا مررن اابليررة القطعررة اار رية إلنجرراز المشررروع عليهررا 
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رة و انرررواع نقرررل المنتجررراع التكنولوجيرررة الناجمرررة عرررن نشرررات الم سسررراع الارررناعية الخطيررر
 البترولية و ال ازية و خطوت نقل الطااة.

 المطلب الثاني: تسليم شهادة المطابقة للمباني التي تحترم المعايير البيئية
المفردد لقواعرد مطابقرة البنايراع و  42/00سعا المشرع من خ ل  ادارق القانون راي    

ع باررورة نهائيررة ااررفاب البنايرراع غيررر  تمرراي  نجاز رراو سررعا  لررا تسرروية و ررعية البنايررا
و لررري  ااارررلوالمكتملرررة و الررر ين بنررروا بررردون الررررخا أو أدخلررروا   ررراةاع علرررا المخطررر  

 .(27)يقوموا ببجرا اع المطابقة
يتي منا شهادة المطابقة للبناياع التو تفتري المعايير البيئية أما البناياع التو لي تفتري    

ل بالمن ومرررة البيئيرررة ةررر  يمكرررن بررر   فرررال مرررنا طالبهرررا تلرررب المعرررايير الترررو مرررن شررر نها تخررر
شهادة المطابقةو له ا ةبن  جرا اع تسليي الرخاة تخ   لدراساع بيئية شاملة من ش نها 

   42/00تدة  المخاطر و ال رار التو يسببها نشات التوس  العمرانوو بل طبقا للقانون 
قررانونو البنايرراع المشرريدة خراررا لقواعررد تكررون اابلررة لتفقيررق المطابقررة ةررو  طررار أفكرراي  رر ا ال

 .(28)اامن أو التو تشوق بشكل خطير البيئة و المن ر العاي للموا 
يفدد كييياع تف ير عقود التعمير و تسليمها ةقد فدد المواد مرن  00/02أما القانون    
ةيما يخا دراسة شرهادة المطابقرة الترو ينفارر دور را ةرو مطابقرة ااشر ال  02 لا  00
نجزة م  أفكاي رخاة البنا و من فيث  اامة البناية و مقاسها و  سرتعمالها وواجهاتهراو الم

د  و لرررو يرررتي التفقيرررق مرررن طررررا مم لرررين مررر  لين اانونرررا عرررن رئررريس المجلرررس الشرررعبو الب
الماالا المعنية علا غرار الفماية المدنية و القسي اليرعو للتعمير علرا مسرتو  الردائرةو 

يررة الجرررد عرردي  نجرراز ااشرر ال للتارراميي المارراد  عليهررا ووةررق وةررو فررال   ا بينررع عمل
أفكاي رخاة البنا و تعلي السلطة الواية المعنو بعدي  مكانية تسليي شرهادة المطابقرة لرهو 
ويجب عليره أن يجعرل البنرا  مطابقرا للتاراميي الماراد  عليهراو وا   تسرل  عليره عقوبراع 

 المتعلق بالتهيئة التعمير.  24/82المناوا عليها ةو أفكاي القانون راي 
و أعطرررا المشررررع لجهررراع عديررردة الفرررق ةرررو   رررارة مو ررروع مطابقرررة البنايررراع المنجرررزةو     

بفيررررث يمكررررن لل يررررر مررررن أاررررفاب الماررررلفة الرررر ين يمكررررن أن ت ررررار ماررررالفهي جرررررا  
اإلنعكاسررراع السرررلبية للمبنررراو  سررريما تلرررب المتعلقرررة بالبيئرررةو أن يطعنررروا ةرررو اررررار شرررهادة 
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و و   ا إلعادة الن ر ةرو  لرب و تفقيرق اإلشرتراطاع البيئيرة المفرددةو كمرا يمكرن المطابقة
للجمعياع الناشطة ةو فماية البيئة أن ترة  دعو  أمراي الجهراع الق رائية المختارة عرن 

 .(29)كل مساس بالبيئة
ةيما يخا رخاة الهديو يفترو  مليهرا علرا و رائق تهردا  لرا فمايرة  اإلشارةوتجدر     

م ال  لب التقرير و التعهد الر   يقدمره طالرب رخارة الهرديو  و المف رر الر    البيئةو و
يشررير  لررا الطريقررة التررو يتعررين  سررتعمالها ةررو عمليررة الهرردي الميكانيكيررة أو اليدويررة والعترراد 
الترررو يجرررب  سرررتخدامها اارررد  رررمان  سرررتقرار المبرررانو المجررراورةو ومرررن نافيرررة دراسرررة  ررر ا 

د البلررد و و لررب بعررد القيرراي بعمليرراع ا ستشررارة لمختلررف الطلررب علررا مسررتو  الشررباب الوفيرر
بعررد ا عمليررة الدراسررة مررن طرررا أع ررا  الشررباب الوفيررد  ترر توالجهرراع المفررددة اانونرراو  رري 

 . (30)البلد  ال ين من بينهي مم ل عن البيئة
 المطلب الثالث: تحعيل حماية البيئة بتشديد الرقابة على تنحيذ أدوات التعمير

 تار بدراسة أنواع منها علا سبيل الم ال.نق     
 الحرع األول: دور الهيئآت التنحيذية في الجماعات اإلقليمية

التهيئة و التعمير المعردل و المرتمي الترو ألزمرع  24/82من القانون  20طبقا للمادة      
الجرار  رئيس المجلس الشعبو البلد  و ااعوان الم  لين اانونا أن يقومروا بزيرارة للبنايراع 

تشرررييد ا و  جررررا  المعينررراعو ولهررري أن يطلبررروا ةرررو كرررل وارررع بالمسرررتنداع التقنيرررة المتعلقرررة 
 بالبنا .
أعررر قو أ لرررع  24/82المعررردل للقرررانون  40/40القرررانون  مرررن مكررررر 20أمرررا المرررادة      

  ررراةة  لرررا أعررروان و  ررربات الشررررطة الق رررائية المكليرررين بالبفرررث و معاينرررة المخاليررراعو 
البلديرررررة المكليرررررين برررررالتعميرو مرررررو يو  دارة التعميرررررر و الهندسرررررة  أعررررروانرو ميتشرررررو التعميررررر

المعماريةو ويمكن لهي اإلستعانة بالقوة العموميةو و ةو فرال عرالرة ممارسرة مهرامهي. عنرد 
معاينرررة المخاليرررة يقررروي العرررون بتفريرررر مف رررر يت رررمن بالتررردايق وارررائ  المخاليرررة و يواعررره 

ة رره يسررجل  لررب ةررو المف رررو و اا ررر المترتررب باإلشررتراب مرر  المخررالف و ةررو فررال ر 
مررن  40مكرررر 20علررا  برروع  رر ق المخاليررة  مررا اامررر بمطابقررة البنررا  المنجررز أو  دمرره) 

 نيس القانون(.
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بنررا  يقروي برره ااةرراد يخررالف التشرريعاع الخااررة بالبيئررة  أ و  ر ا مررا يسرما بررالواوا ةرو 
 ة بالتعمير.المناوا عليها ةو ةفو  الناوا القانونية المتعلق

وعندما ينجز بنا  بدون رخاة يفرر العون الم  ل مف ر   باع المخالية و يرسل      
( سرراعةو و لرررئيس المجلررس 28 لررا رئرريس المجلررس الشررعبو البلررد  أو الرروالو ةررو اجررل )

( أيراي مرن  سرت ي المف ررو و للروالو 42الشعبو البلد  أن يادر ارار بالهدي ةو اجرل )
( يرررويو و تنيررر  أشررر ال الهررردي مرررن ابرررل 04ر اررررار الهررردي ةرررو اجرررل )أي رررا اررر فية  اررردا

ماالا البلدية أو مرن ابرل الروالو ةرو فرال عردي وجود راو ومعار رة المخرالف اررار الهردي 
 أماي الجهة الق ائية   يعلق  جرا  الهدي.

 ولكن ةو فال ما   ا اكتمل البنا  و ت كد العون الم  ل بعدي مطابقتره لرخارة البنرا و    
يفرر العون مف ر معاينة المخالية ويرسله  لا الجهة الق ائية المختاةو وترسرل نسرخ 

سررراعةو و   ا ارررررع الجهرررة  28 لرررا رئررريس المجلرررس الشرررعبو البلرررد  و الررروالو ةرررو أجرررل 
الق ررائية المختاررة التررو ترري اللجررو   ليهررا للبررع ةررو الرردعو  العموميررةو  مررا القيرراي بمطابقررة 

. و ي هر أي ا  ختااا كل من رئيس (31)كليا ةو أجل تفددقالبنا  أو  دمه جزئيا أو 
جانيو  04الم رف ةو  40/00المجلس الشعبو البلد  و الوالو ةو المرسوي التنيي   راي 

و  8442أكتروبر  88المر رف ةرو  42/000و المعدل بموجب المرسوي التنيي   راري 8440
عرن مخاليراع التشرري  و التن ريي المفدد لشروت و كييياع تعيين ااعوان الم  لين للبفث 

منره و مرا  40ةو مجال التهيئة و التعمير و معاينتهما و ك ا  جرا اع المراابرة ةرو المرادة 
 يليها.  

 الحرع الثاني: االعوان المؤهلين للبحث عن مخالحات تشريعات التهيئة و التعمير 
و المعدل 8440يو جان 04الم رف ةو  40/00اادر المشرع المرسوي التنيي   راي      

و  المفردد لشرروت 8442أكتروبر  88المر رف ةرو  42/000بموجب المرسوي التنيي   راي 
و كيييررراع تعيرررين ااعررروان المررر  لين للبفرررث عرررن مخاليررراع التشرررري  و التن ررريي ةرررو مجرررال 
التهيئررة و التعميررر و معاينتهمررا و كرر ا  جرررا اع المراابررةو  رر ا المرسرروي الرر   جررا  تطبيقررا 

المتعلررق بالتهيئررة و التعميرررو فرردد ااعرروان  24/82مكرررر مررن القررانون  20مررادة افكرراي ال
 الم  لين   اةة  لا  بات و أعوان الشرطة الق ائية:
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المستخدمون الر ين يمارسرون عملهري بمارالا الو يرة التابعرة إلدارة وزارة السركن و العمرران  -
لبلديرررة و الرر ين يعينرررون مرررن و ااعرروان الررر ين يمارسررون عملهررري بمارررالا التعميررر التابعرررة ل

 بين:
 ررررر ر سا  المهندسين المعماريين ور سا  المهندسين ةو الهندسة المدنية  
(  علررا اااررل ةررو 48ررررر المهندسررين التطبيقيررين ةررو البنررا  الرر ين يفرروزون خبرررة سررنتين )  

 ميدان التعمير.... وغير ي من ااعوان.
الروالو المخرتا  اليميرا أو مرن رئريس المجلرس  ويتي تعيين ااعوان بموجب ارار من      

الم  لين  بالتفقيق ةو وجرود الو رائق  ااعوان. و يختا (32)الشعبو البلد  فسب الفالة
القانونية المكتوبة و البياناع المرخاة لألشر ال الترو شررع ةيهراو أو مطابقرة  ر ق ااشر ال 

خاليراع و ترسرل نسرخ لكرل مرن م  أفكاي الو ائق المسلمة. و يدونون مفا ر المعاينة للم
و كيل الجمهورية المختا  اليميا و  لرا رئريس المجلرس الشرعبو البلرد  و  لرا الروالو  و 
 لررا مرردير التعميررر و البنررا و و الشررو  الرر   نستفسررنه و أنرره بوجررود كررل  رر    ااعررروان 

و مرا  تفمرو البيئرة أارلهاالم  لين ةو مجال مكاةفة مخالياع التهيئة و التعمير التو ةو 
خول لهي من ا فياع مختليرةو يعتبرر  رمانة جرد أساسرية ةرو فمايرة الن راي البيئرو مرن 

 التلوث الهوا  و التربة و الاوع ب ب  المخاليين و ةرد عليهي العقوبة.
الن رراي العرراي الجمررالو ةكرررة مررن اليقرره اليرنسررو فيررث أعطررا ليكرررة وتجرردر اإلشررارة أن     

ب  للتطرور و  عتبرر الفيراظ علرا جمرال المدينرة مرن عناارر الن اي العاي ةكرا  جتماعيا اا
الن رراي العرراي ممررا يبرررر لسررلطاع ال ررب  اإلدار   تخررا   جرررا اع  ررابطة للفيرراظ عليررهو 

ةررو ا ررية  تفرراد  0200ومررن جهررة الق ررا  اإلدار  اليرنسررو ةررو اررراراق الاررادر ةررو سررنة 
رونررق المرردن تعتبررر  نقابرراع مطرراب  برراريس فيررث ا ررا مجلررس الدولررة أن فمايررة جمررال و

أي را مررن أغرراد ال ررب  اإلدار  بوارريها  فرد  عنااررر الن رراي العراي الجررديرة بالفمايررة 
 . (33)و و من  ختااااع الجهاع اإلدارية

اد يخر  اافب طالب شهادة من شهاداع التعمير عن م مونها ممرا ير  ر بشركل       
نازعرة  داريرة تسرما للقا رو سلبو علا الم هر الجمالوو اامر ال   ييتررد معره ايراي م

اإلدار  التررردخل مرررن اجرررل فمايرررة كررررل البنايررراع المخاليرررة للقررروانين و التن يمررراع المتعلقررررة 
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و و السررر ال الرررر   يطررررح مررررا  رررو الهيئررررة الق رررائية المختاررررة باليارررل ةررررو  (34)برررالعمران
يت ررررمن  8442ةييررررر   80المررر رف ةررررو  42/42منازعررراع العمرررررانو و بررررالرجوع للقررررانون 

تم ل ارراراع  اإلدارةو وباعتبار الرخا الاادرة عن (35)جرا اع المدنية واإلداريةاانون اإل
مرن ارانون اإلجررا اع المدنيرة واإلداريرةو علرا أن المفرراكي  244و ةقرد نارع المرادة  داريرة

اإلدارية  و اافبة الو يرة العامرة ةرو المنازعراع اإلداريرةو وارارتهرا تكرون مفرل  سرتئناا 
ةرررررو جميررررر  الق رررررايا الترررررو تكرررررون الدولرررررة أو الو يرررررة أو البلديرررررة أو أمررررراي مجلرررررس الدولرررررة  

مرررن ارررانون  240الم سسررراع لعموميرررة  اع الارررب ة اإلداريرررة طرةرررا ةيهررراو وأشرررارع المرررادة 
 اإلجرا اع المدنية واإلداريةو لإلختااا العاي للمفكمة اإلدارية.

مرن ارانون  244دة ةيما يخرا اإلختاراا النروعو للمفكمرة اإلداريرةو ةطبقرا  للمراو      
اإلجرررا اع المدنيررة واإلداريررةو للمفكمررة اإلداريررة  ختارراا عرراي وو يررة عامررة ةررو المررادة 

 22/40اإلداريةو    ما أسندق القانون ارافة   لا جهرة أخرر و وم الهرا القرانون الع رو  
المتعلق بمجلس الدولة  ال   يختا ةو اليارل ةرو منازعراع اإلل را  والتيسرير و ةفرا 

ية القررراراع الاررادرة عررن السررلطاع اإلداريررة المركزيررة والهيئررصع العموميررة الوطنيررة مشررروع
 . (36)والمن ماع المهنية الوطنية

ةقررد تمررنا اإلدارة لشررخا مررا رخاررة المطابقررة و لكررن يرر تو مرر   جررار  لررب الشررخا    
  ق البناية  و مادر ملوث للبيئةو يجوز له ا ااخير رةر  دعرو   ل را  يطلرب  أن فل 

من خ لها  ل را  اررار مرنا شرهادة المطابقرة لهر ا الشرخاو ةنيررد مر   أن  ر ق الق را  
اإلدار   فكي ببل ا  ارار شهادة المطابقة   ا يسا ي لفد كبير ةو فماية البيئة من جمي  

 . (37)أنواع التلوث التو تنتج  نط اا من فركة وةعل ااشخاا الطبيعيين و المعنويين
كمررة اإلداريررة لوفررد ا ةررو معاابررة مخرراليو اواعررد التعميرررو بررل الق ررا  و  تخررتا المف    

العاد  أي ا يختا ب لبو ةانتهاب اواعد التهيئة و التعمير يولرد المسر ولية الجزائيرة علرا 
المخرراليين ببعتبار ررا جرررائي يعااررب عليهررا القررانون بررنا خررااو وعليرره ةالقا ررو الجزائررو 

ي المتعلقررررة بالبنررررا  و التعميرررررو فيررررث يفكرررري  مررررا يلعررررب دورا مهمررررا ةررررو ردع و امرررر  الجرررررائ
ب رامررراع أو عقوبرررراع سررررالبة للفريررررة فسررررب نررروع المخاليررررة منارررروا عليهررررا ةررررو القررررانون 

 .(38)40/40المعدل و المتمي بالقانون  24/82
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 خاتمة
  يمكننا أن نتفدث عن فماية البيئة من أخطار التلروث دون أن نرةرق  لرب بالفرديث     

نايرراع ةررو الوسرر  السرركانو انرره يعتبررر الفيررز اابرررز ةررو  لرربو لرر لب عررن نمرر  تشررييد الب
و ر  ناروا اانونيرة ترن ي التهيئرة و التعميرر علرا غررار علرا فرا المشرع الجزائرر  

و غيرررررررق مررررررن القرررررروانينو ةبنط اررررررا مررررررن  00/02و و المرسرررررروي التنييرررررر   24/82القررررررانون 
 أنواعهراعقرود التعميرر بمختلرف التراخيا التو تادر ا السلطاع المختاة المتعلقة بمرنا 

 نما  و ب لب تساعد بشكل كبير ةو  ب  النم  العمرانو و جعله يتماشا مر  تشرريعاع 
در ا فمايررة البيئررةو سرروا  تعلررق اامررر بمسررتو  ال ررجيجو أو السرروائل و اابخرررة التررو تارر

 شير  لا مجموعة من النتائج و التواياع:ن من  نا المنشصع الاناعيةو و نفن
  ة تيعيل أجهرزة الراابرة مرن رئريس المجلرس الشرعبو البلرد  و رئريس المجلرس الشرعبو  رور

الرررو ئو و كررر ا الررروالو و جميررر  الهيئررراع المتعلقرررة بفمايرررة البيئرررة و الجمعيررراع النشرررطة ةرررو 
 .فماية البيئة

   و تتشارب ةو فماية الوس  البيئو من خ ل تردخلها و  الهيئاع الواية يجب أن تتعاون
ي  يئة الق ا  أو أماي السلطاع الوارية مرن أجرل  بطرال أ  نشرات عمرانرو  عترا ها أما

 ينجر عنه المساس بالبيئة.
  توعيررة المجتمرر  المرردنو بمختلررف أطياةرره برراادواع القانونيررة التررو منفررع لرره للمسررا مة ةررو

  ب  المخاليين. 
  الفرا علا وجرود مخططراع التهيئرة و التعميرر و مخطر  شر ل اارا رو ةرو كرل بلديرة

 من بلدياع الوطن. 
  الهوامش والمراجع المعتمدة

                                                           

جريدة و المن اانون التهيئة و التعمير 24/82أن ر للمادة ااولا من القانون  (1)
 المعدل و المتمي. 08الرسمية عدد 

من اانون التهيئة و التعمير المعدل و  24/82من القانون  42و  42أن ر للمادة  (2)
 المتمي.
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مفمد اامين كمالو دروس ةو اانون التهيئة و التعميرو دار بلقيس للنشرو تيارعو ( (3
 .00و ا 8402الجزائرو 

وسيلة لتنيي  السياسة الوطنية للتعميرو مجلة عايلو ر وانو مخططاع التعمير ك (4)
ااكاديمية للدراساع اإلجتماعية و اإلنسانيةواادرة عن اسي العلوي ا اتاادية و 

 000وا 8400و جوان 00القانونيةو الشلفو العدد 
يفدد  جرا اع  عداد  82/40/0220الم رف ةو  20/022المرسوي التنيي    (5)

التعمير المااداة عليه و مفتو  الو ائق المتعلقة به  المخط  التوجيهو للتهيئة و
و 04/42/8440الم رف ةو  40/002المعدل و المتمي بموجب المرسوي التنيي   

 .80 و رو عدد 
تكواشع كمالو ا لياع القانونية للفد من  ا رة البنا  اليو و  ةو اللجزائرو م كرة  (6)

تخاا اانون عقار و كلية الفقو و اسي  لنيل شهادة الماجستير ةو العلوي القانونية
 22و  ا 8442/8442العلوي القانونيةو جامعة الفا  لخ ر باتنة و الجزائرو 

( ادار  أمالو دور أدواع التهيئة و التعمير ةو التوةيق بين مقت ياع فماية البيئة و (7
ث و  عتباراع التنمية المستدامةو مجلة أكاديمية دولية ةالية تعنا بنشر البفو 

الدراساع ةو المجال العمرانوو جامعة  بن خلدون تيارعو العدد ال انوو جوان 
 048او 8402

ن ير خ ير و مفمد دودار و مخططاع التهيئة و التعمير ةو التشري  الجزائر و  (8)
م كرة لنيل شهادة الماستر اكاديموو كلية الفقو  و العلوي السياسيةو تخاا اانون 

 80و ا8400/8402 دار و 
ال   يفدد  جرا اع  82/40/0220الم رف ةو  20/022المرسوي التنيي   ن ي   (9)

 عداد مخط  ش ل اارا و و المااداة عليه و مفتو  الو ائق المتعلقة به المعدل 
و  و رو 04/42/8440الم رف ةو  40/002و المتمي بموجب المرسوي التنيي   

 .80عدد 
 .040و نيس المرج و اادار  أمال (10)
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غواس فسينةو ا لياع القانونية لتسيير العمرانو م كرة لنيل شهادة الماجستير ةو  (11)
القانون العاي ةرع ا دارة العامةو القانون و تسييرا الييو كلية الفقو  جامعة منتور  

 82.ا 8400/8408اسنطينةو 
 .040ا و نيس المرج و ادار  أمال (12)
دارية ةو التشري  الجزائر و رسالة لنيل شهادة عزاو  عبد الرفمانو الرخا اإل( (13

 .000و ا8442الدكتوراق دولة ةو القانون العايو كلية الفقو و جامعة الجزائرو 
كمال مفمد اامينو دور ال ب  اإلدار  ةو تن يي فركة البنا  و التعمير خرخاة  (14)

فليةو جامعة ابو البنا  نمو جاخ م كرة لنيل شهادة الماجستير ةو اانون اإلدارة الم
بكر بلقايد و كلية الفقو  و العلوي السياسيةو اسي الفقو و تلمسانو الجزائرو 

 02.ا 8400/8408
عزر  الزينو الن اي القانونو لرخاة البنا  ةو التشري  الجزائر و مجلة العلوي  (15)

 .40و ا 8440اإلنسانيةو جامعة مفمد خي ر بسكرةو العدد ال امن 
علواش مرييو االياع القانونية للتهيئة العمرانية ةو الجزائرو م كرة باشا نرجسو ( (16

لنيل شهادة الماستر ةو الفقو  ةرع القانون العايو تخاا الجماعاع المفلية و 
.ا 8400/8400الهيئاع اإلاليميةو كلية الفقو  و العلوي السياسيةو بجايةو 

82/04. 
ةيير   40الم رف ةو  00/82ي   راي من المرسوي التني 40المادة و ما يدعمها  ((17

يفدد المواياع العمرانية و المعمارية و التقنية المطبقة علا البناياع ةو  8400
و ياع الجنوب علا ما يلو: ) يمكن ان يتي رةد تسليي رخاة البنا    ا كانع 

 البناياعو بسبب وجهتها و بنيتها و أبعاد ا   تتطابق م    ا المرسوي(
المفدد لكييياع تف ير عقود  00/02من المرسوي التنيي    00لمادة لان ر  (18)

 التعمير و تسليمها
المفدد لكييياع تف ير عقود  00/02من المرسوي التنيي    02للمادة ان ر  (19)

و   اةة له ق المالفة يمكن  ستشارة الجمعياع  اع الع اة و التعمير و تسليمها
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االا الفماية المدنيةو الماالا المختاة ماالا الدولة المكلية بالعمرانو م
 بااماكن و ا  ار التاريخية و السيافية.

 .800برا يمو موةقو نيس المرج و ا  (20)
فجو  كل ويو رخاة التجزئة و ع اتها بشهادة اابلية ا ست  ل و التهيئة طبقا  ((21

يمهاو مجلة يفدد كيقياع تف ير عقود التعمير و تسل 00/02للمرسوي التنيي   راي 
البفوث و الدراساع القانونية و السياسيةو مجلة تادر من كلية الفقو  و العلوي 

و ا 8400و لونيسو علوو العدد ال امنو جويلية 48السياسية و جامعة البليدة 
822. 

 .048فجو  كل ويو نيس المرج و ا ( (22
اع غير الم منو خالد عنقرو رخاة التجزئة كصلية للفد من التلوث البيئو باإلشع((23

مجلة أكاديمية دولية ةالية تعنا بنشر البفوث و الدراساع ةو المجال العمرانوو 
 20او 8402جامعة  بن خلدون تيارعو العدد ال انوو جوان 

 .040فجو  كل ويو نيس المرج و ا  (24)
 .002باشا نرجسو علواش مرييو نيس المرج و ا   (25)
جانيو  80الم رف ةو  00/02لمرسوي التنيي   وما يليها من ا 40أن ر للمادة  ((26

 يفدد كييياع تف ير عقود التعمير و تسليمها. 8400
و من شهادة 42/00( سو مراب  شهرزادو شهادة مطابقة البناياع طبقا لقانون (27

 ست  ل مبنا  لا شهادة تسوية. و مجلة أكاديمية دولية ةالية تعنا بنشر البفوث 
لعمرانوو جامعة  بن خلدون تيارعو العدد ال انوو جوان و الدراساع ةو المجال ا

 022او 8402
شايية بديعةو رخاة البنا  أداة اانونية  راابية لتفقيق أ داا التنمية المستدامة ةو  (28)

و مجلة تشريعاع التعمير و البنا و مجلة أكاديمية دولية ةالية تعنا بنشر الجزائر
نوو جامعة  بن خلدون تيارعو العدد ال انوو البفوث و الدراساع ةو المجال العمرا

 .002او 8402جوان 
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البعد البيئو لقواعد التعمير و البنا و م كرة لنيل شهادة الماجستيرو  برا يمو موةقو( (29
تخاا اانون  دار  معمقو كلية الفقو  و العلوي السياسيةو جامعة أبو بكر 

 .802نيس المرج و ا  8400/8402بلقايدو تلمسانو 
 .020ا ( برا يمو موةقو نيس المرج و (30

 24/82و ال   يعدل القانون 8440اوع  00الم رف ةو  40/40القانون راي  (31)
 .00المتعلق بالتهيئة و التعمير الجريدة الرسمية عدد 

 .00/08بلكعيباع مرادو ايشو يوباو نيس المرج و ا  (32)
 .82عميرو نيس المرج و ا مفمد اامين كمالو دروس ةو اانون التهيئة و الت (33)
و بربيا مفو الدينو )دور الق ا  اإلدار  ا ستعجالو ةو فماية البيئة العمرانيةو( ((34

مجلة تشريعاع التعمير و البنا و جامعة  بن خلدون تيارع العدد ال انوو جوان 
 .802و الجزائرو ا8402

را اع المدنية يت من اانون اإلج 8442ةيير   80الم رف ةو  42/42للقانون  (35)
 .80واإلداريةو الجريدة الرسمية راي 

زنقيلة سلطانو ا ا  المفكمة اإلدارية بو ية تامن سعو م كرة لنيل شهادة  (36)
الماجستير ةو  طار مدرسة الدكتوراق  ةرع تامن سعو  تخاا دولة و م سسة 

ئرو يوسف بن خدةو الجزا 40عموميةو كلية الفقو  سعيد فمدينو جامعة الجزائر 
 .84 و ا8400/8402

 802برييا مفو الدينو نيس المرج و ا (37) 
 .000/002غواس فسينةو نيس المرج و ا  ((38


