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ىل من  ىل من أ ضناه إمخؾب وانل إ  ىل هور إحلَاة، إ  لي إ  اكفـح يف مصت ومشوخ من أ جل أ ن أ شق طًر  

أ يب إمؾٍزز شاهري إميادي............... إملناس بات مباسل يف لك منو فاكن إ   

مَم اي أ ؼز ما أ مكل يف ىذإ إموجود، اي فِظ إحلنان  ىل من جس خخر أ حزإان ؽىل مشارق بسمخنا، إ   إ 

أ يم إمغـــــامَة مؾرويس ربَؾة ...............................جترؼت منو بال حدود....  

ىل إذلي إهخغر بفارغ إمطرب جناحنا ىل ما حنن ؽلَو و  إ  جدي إمغايل مؾرويس ؽامرثؾب إمكثري ل جل إموضول إ   

ىل ىل من أ علمت دهَاي من بؾدىا إ  ىل ضاحبت بسميت وفرحيت إ  ىل من ملكت كليب إ    جديت إ 

.رمحيا هللا وأ سكهنا فس َح جناهو إمغامَة كسام مجَةل  

ىل أ خوإيت:  ميان، وس مية، ثلوى، ًلنيإ  بدسام، إ  إل وفر يف إحلَاة من إمرسور، أ متىن مين إحلظ إ   

وحتلِق إمنجاحات   

ىل أ خوإيل وخااليت وأ بناهئم وبناهتم وأ خص ابذلهر  وأ بناهئم.زوهجا فاروق وخاميت ؽُشوش إ   

ىل مشاهيس وثلمَذي  دإين  أ سامة حمب إدلٍن.....إ  ًز  

ىل    ...أ طال هللا يف معرمه وأ دإهمم س ندإ منا مدى إحلَاة ؼٌليت وأ والدمهإ 

ىل ضدًلات معري:    ...ٌرسى، ش اميء  أ مال، ،مرمي، أ مِنة، ؽلميةإ 

ىل رفِلة دريب ..زاين وفاء وثوأ م رويح إ   

ىل لك أ حبيت ولك من يف كليب...  إ   

ىل فرح إمبُت  .....أ روى، أ سامة، ىاينإ   

 إ ىل أ ساثذيت إمكرإم من الابخدإيئ إ ىل هناًة مشوإري

لك ىؤالء أ ىدي ىذإ إمؾمل إملخوإضػ إ ىل  

 شاهري أ مســـاء            
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ىدإء معًل إملخوإضهرمنا ابمخلوى وأ مجلنا ابمؾافِة، إمحلد هلل إذلي أ ؽاهنا ابمؾمل وزًننا ابحلمل وأ           ىل:أ ثلدم اب    ػ إ 

ىل إمبسمة إدلإمئة ومن اكهت س ندإ وؼوان وطاكة وحناان،  ىل من أ اثرت يف كليب حب إمؾمل، إ   أ يم إميت أ جنبدينإ 

دة إل م إميت ربدينرمحيا هللا وأ سكهنا فس َح جناهو، و كامسي زىَة  رؽاىا هللا وأ طال منا يف معرىا... مباريك فًر

ىل من ىل إذلي ثفذحت ؼَنااي ؽىل رؤايه منذ ننت يف مفافة  إ  جالال وثلدٍرإ وإحرتإما هل، إ  ًلف إمللب وإمؾلل إ 

ضمين،   مباريك ؼباس. أ يب إمكرميوحبَيب إل ويل  وإدلي فذإك ًبلى مثًل إل ؽىلومَدة حيملين ًو

ىل من مل ثفاركين دؼوإهتا وثبؾخين براكهتا يف لك جناحايت   رمحيا هللا وأ سكهنا "إوهُيس ايمنة "جديتإ 

 ..فس َح جناثو 

ىل حمفزّي ؽىل إمؾمل وإملثابرة و الاجهتاد خااليت وؼٌليت وأ ؼٌليم   إ 

ىل أ خوإيت ىل : سارة، أ س َا، ىبة، راتجوس ندي يف إحلَاة إ  فرح فذلة هبدي وهطف رويح ، إ 

 أ طال هللا يف معرىا وحفغيا من لك بالء

ىل اتج رأ يس إخويت: بالل، ىشام، أ هُس....  إ 

ىل إملشاهسني إمطغار: أ روى، أ مري، سؾَدة، ؼبد إملؤمن، رحاب، دمحم ؽًل، جابر ؼبد  إ 

 إمرحٌلن.....

ىل رشٍيك  "بوؽالم" ذكل خطَيب ال أ رضا بغريه حبا ومن جؾلين أ مرية جتمؾنا مودة ورمحة إ 

ىل ضدًلايت ورس بسميت: أ سٌلء، مرمي، أ مِنة، ى ميانــاجر، سلمى، ىدى، المِةإ   ....، إ 

ىل   خايل إمؾٍزز وإموحِد وكرة ؼَين "خايل رإحب" حفغو هللا وأ طال معره...إ 

ىل هناًة مشوإري...        ىل لك أ ساثذيت من الابخدإيئ إ         إ 

مباريك ؽلمية           



 

 

 

 

 

ىل حسن إمخوإمشكر هلل إذلي أ ؽاهنا بؾوهو وىدإان  لك ؽلَو أ ما بؾدإ   

 هخلدم بشكران ملك حامل رساةل حربَة إل جِال...

ىل لك مؾمل أ جد مؾنا يف سفِنة إمؾمل...  إ 

 ابخلطوص..

ىل من اكه  اوإ رشــادإهت انــا بنطــاحئيخ رابن سفِندنـــــا فوهج  تإ 

ىل مرشد ثنـــا د/ دوإر مجَةل وسأ ل هللا أ ن ٍرفؾيا ماكان ؽلَا..إ   

ىل إل ساثذة إل فاضل أ ؼضاء جلنة إملرإكبة وإملناكشة  إ 

نٌل ال هنىس  لك من ساؽدان مبرجػ أ و مبؾلومة أ و حىت بلكمة 

.طَبة  



 

 

تقــائسة السخترخا  

 بالمغة العخبية9

 ط: الظبعة .

 ع: العدد.

ر: الجرةدة الرسسية.ج   

 ص: الرفحة.

 .م: متر

 مربع. : متر2م

 د ط: دون طبعة.

 د س ج: دون سشة جامعية.
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مسرـــالل السخترـــة والدـــاان عمـــ  بـــد ليذـــال التؾســـع العسرانـــي معزـــمة بقيقيـــة  الشدـــبة 
أبرزهـــا انتوـــاه السغوـــر ولعـــل   ،لســــا يحسمـــن مـــؽ انعااســـات عد ـــدة عمـــ  جسيـــع ا  ـــعدة ،ســـؾاء

 ؼ ا  عاد الحد ثة لمشغام العام. اعتبار أن هذا ا خير أ بل يسثل أبد أه ،الجسالي العسراني

ا سـباب الرئيدـية التـي جعمـ   مـؽومسا ال شػ فين أن البشاء العذـؾائي وييـر السـشغؼ هـؾ  
الســــيسا تمــــػ التــــي لــــؼ تشغسوــــا مخظظــــات التويئــــة  ،يغيــــه عشوــــاالجزائرةــــة  سد شــــةوجســــال ال رواء

 .والتعسير

طربـــ  الجزائـــر مدـــ لة ضـــرورة إيجـــاد تـــؾازن بـــيؽ تحـــديات التشسيـــة العسرانيـــة  ،أمـــام ذلـــػ
وأخــذت  ،ورهانــات التشسيــة السدــتدامة، وعمــ  رأســوا بسايــة السغوــر الجســالي فــي مجــال العســران
تسثمــ  فــي  ،عمــ  عاتقوــا موســة وضــع اســتراتيجية وطشيــة تحــاول مــؽ خكلوــا بــل هــذ  السذــامة

فـي  تقرةر مشغؾمة قانؾنية متكاممة تتسحؾر بؾل تشغيؼ السجال العسراني والجسالي عم  بد سـؾاء
 التعسير.يياب مخظظات التويئة و 

متظمبــات إرجــاع السد شــة وهــذا مــا جعــل السذــرع الجزائــري  تــدخل لدــؽ قؾاعــد تتشاســه مــع  
تزـسؽ  إبـراز نؾعيـة البشايـات وشـاموا وتحد ـد ضـؾا ا وأباـامكـذا و  إل  رونقوا الحقيقي وتظؾةر ،
وترجستوـا مـؽ خـكل فـؽ تشغـيؼ البشـاء  ،التي تداهؼ في تظؾةر اإلندان االستغكل ا مثل لألرض

ؽ سيــة الســدن القائســة وتحدــيوالعســران ســؾاء فــي تويئــة وتشغــيؼ البشــاءات الســراد انجازهــا، أو فــي تش
عتســاد جسمــة مــؽ التــدابير التــي تساشوــا مــؽ ضــبا برةــة وبركــة مغورهــا واعــادة ت هيموــا، وذلــػ  ا

البشــــاء عمــــ  ا رض  غــــرض تحقيــــة التويئــــة السكئســــة، وبسايــــة الشغــــام العــــام الجســــالي لمسد شــــة 
 الجزائرةة.

متعــــدد ا  عــــاد ومتــــداخل بشــــاء عمــــ  مــــا تقــــدم تكســــؽ أهسيــــة الدراســــة فــــي كؾنــــن مؾضــــؾعا 
الجؾانــه، أبــرز السذــرع أهسيتـــن  ع ــدار  لمعد ــد مـــؽ الشرــؾص القانؾنيــة التـــي تجدــد لشــا عكقـــة 

 قؾاعد التويئة والتعسير  الجانه الجسالي العسراني.
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كسا تتجم  أهسيتن في أنـن مـرتبا  الحاجيـات الزـرورةة وا ساسـية لمسـؾاطؽ الـذي لـن الحـة 
ئؼ ومد شـة  سغوـر جسـالي ورونـة الئـة، إذ أن السرـمحة العامـة تدـع  في بيئة سميسة وساؽ مك

والحفـــال عمـــ  الجـــؾدة السعسارةـــة والتـــراث التـــارةخي  ،مـــتحاؼ فـــي السجـــال وضـــبا بركـــة العســـرانل
 وبسا تن واعادة ت هيمن.

وعم  يرار ذلػ تغور أهسية الدراسة في الحالـة التـي يعرفوـا العسـران فـي بمـدنا مـؽ بشايـات 
وسـعي قـؾانيؽ وما  شتج عشوا مؽ انعااسات سمبية عمـ  الجانـه الجسـالي  ،ير قانؾنيةفؾضؾةة وي

سحاولة مظا قتوا وتحديؽ مغورها العام العسراني، وباول  هذ  ا خيـرة الحفـال التويئة والتعسير ل
 عم  مقتزيات الشغام العام )ا مؽ العام، الرحة العامة، الدايشة العامة(.

ســــشحاول إلقــــاء الزــــؾء عمــــ  أهــــؼ العشا ــــر والقؾاعــــد الستعمقــــة ومــــؽ خــــكل هــــذ  الدراســــة 
التــي تتسحــؾر فــي مجسموــا بــؾل اإلشــاال  ،السغوــر الجســالي مــؽ أجــل معالجــة الشقــاط اتبتظبيقــ
 التالي:

 التييئة والتعسيخ في تكخيذ البعج الجسالي العسخاني؟ ما مجى نجاعة قهانين

 تدتدعي طرح جسمة مؽ ا سئمة الفرعية التالية: إن معالجة هذ  االشاالية

 ؟ وما هؾ دورها في تظبية البعد الجسالي؟العامة لوا القؾاعد كيف نغؼ السذرع الجزائري  -
 لسقتزيات الشغام العام العسراني؟ ةفيسا تتسثل القؾاعد السحقق -
 الئة؟ام انجازها لمحرؾل عم  مغور كيف سع  السذرع لتشغيؼ مظا قة البشايات واتس  -
 ةة؟ر لمسستمكات ا ثرةة العقا القانؾنية الشاعسة وما هي القؾاعد -

فــي بسايــة  متويئــة والتعسيــرلوتوــده هــذ  الدراســة إلــ  تبيــان مزــسؾن ودور القؾاعــد العامــة 
، وتدـــميا التويئـــة والتعسيـــر مخظظـــاتعـــل ييـــاب  الظـــا ع الجســـالي مـــؽ البشـــاءات الفؾضـــؾةة فـــي

مؽ الجانه العقاري يير السبشـي وتتبـع شـروط تعسيـر  والجانـه الزؾء عم  القؾاعد السشغسة لكل 
 إل  اجتوادات الدولة في تشغيؼ البشاء واعظاء الرونة والجسال لمسد شة. لالسبشي والؾ ؾ 
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وكــذا معرفــة مــدي فاعميــة القؾاعــد القانؾنيــة فــي الحــد مــؽ البشــاءات ييــر القانؾنيــة ومظا قــة 
  الجانه الثقافي  حسا تن وا كبن. واتسام انجاز السؾجؾدة مشوا، واالهتسام

هذ  الدراسـة إتبـاع مشوجـيؽ أساسـييؽ التحميمـي والؾ ـفي، ا ول فـي تحميـل  خكل بيث  تؼ
ودورهــــا فــــي بسايــــة السغوــــر فــــة والكذــــف عــــؽ جــــؾهر عــــاهرة التعسيــــر، الســــؾاد القانؾنيــــة السختم

 الجسالي، والثاني في تعرةف وو ف العد د مؽ عشا ر البحث.

ري، وعمــــ  اعتبــــار أن مؾضــــؾع التعسيــــر والبشــــاء ومحاولتوــــا لتحقيــــة البعــــد ومــــؽ جوــــة أخــــ
كــان مــؽ السفيــد االســتعانة  ــالسشوج التــارةخي فــي  ،تــارةخي لــبعض العشا ــر الجســالي لــن امتــداد

 مشاسبات معيشة ومحددة مؽ هذ  الدراسة.

ارت  شــا تقدــيؼ ولإلجا ــة عمــ  االشــاالية السظروبــة ســا قا ومجســؾع ا ســئمة الستفرعــة عشوــا، 
 حثشــا إلــ  فرــميؽ، ا ول تحــ  عشــؾان ترقيــة السغوــر الجســالي لإلطــار ييــر السبشــي فــي التذــرةع 

، تشاولشــا فيـن القؾاعــد العامــة لمتويئـة والتعسيــر كسبحــث أول، والقؾاعـد الستعمقــة  سقتزــيات الجزائـري 
رقيـة السغوـر الجسـالي عشؾان تالشغام العام العسراني كسبحث ثاني، أما الفرل الثاني فجاء تح  

فـي التذـرةع الجزائـري، تظرقشـا فيـن إلـ  مؾا ـفات إنجـاز واتسـام البشايـات كسبحـث  لإلطار السبشـي
 .ترقية السغور الجسالي لمسستمكات ا ثرةة العقارةةأول، ثؼ تشاولشا كسبحث ثاني 
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و ـحتوؼ وسـكمتوؼ، وانعااسـوا أمام تزا ـد السذـامة العسرانيـة وت ثيرهـا عمـ  أمـؽ السـؾاطشيؽ 
فـرض السذـرع الجزائـري مـؽ خـكل القـؾانيؽ والشرـؾص  ،الدمبي عم  السغوـر الجسـالي العسرانـي

التذرةعية جسمة مؽ القيؾد وا باام عم  تذييد البشايات، بيث أن أي بشـاء فـي السحـيا العسرانـي 
أن  تساش  مع السقا يس والقؾاعد التقشية السحددة التي تزـسؽ تحقيـة يجه  ،أو في مشظقة جد دة

 العسراني لإلطار يير السبشي. ساليمقتزيات الشغام العام والبعد الج

الذي يحـدد القؾاعـد  04-11ؼ مؽ القانؾن رق 10ومؽ بيؽ هذ  الشرؾص مزسؾن السادة  
" يجـه أن  خخـذ فــي الحدـبان االندـجام السعســاري التـي تـشغؼ نذـاط الترقيــة العقارةـة بيـث تــشص:

أو البشايـات التـي تكـؾن  والعسراني والظا ع الجسالي  الشدبة لمسجسؾعة العقارةة عشد ترسيؼ البشاية
، هـذ  القؾاعـد توـده إلـ  التؾفيـة بـيؽ الحـة فـي الشذـاط  مؾضؾع عسميـة تؾسـيع مذـروع عقـاري."

والسغوــر الجســالي مــؽ جوــة أخــري، العسرانــي و السحافغــة عمــ  الشغــام العــام  العسرانــي مــؽ جوــة
لعامــة تحــ  عشــؾان القؾاعــد ا ()السبحــث األول وهــذا مــا ســشتشاولن  ذــيء مــؽ التفرــيل مــؽ خــكل،

اعــد الستعمقــة  سقتزــيات الشغــام العــام ؾ  عشــؾان الق )السبحــث النــاني(، وتويئــة والتعسيــرالستعمقــة  ال
 العسراني.
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 السبحث األول9 القهاعج العامة الستعمقة بالتييئة والتعسيخ

ــــة والتعسيــــر القؾاعــــد نإ ــــة  العامــــة الستعمقــــة  التويئ عبــــارة مؾضــــؾعية تتعمــــة  ــــا رض القابم
ـــاء كحـــد أدنـــ  مـــؽ القيـــؾد وااللتزامـــات الؾاجـــه ابتراموـــا فـــي أي عسميـــة  لمتعسيـــر، ومقـــا يس البش

الســادة الثالثــة مــؽ بــشص  ،1لمتذــييد أو البشــاء، وهــذا فــي بالــة ييــاب مخظظــات التويئــة والتعسيــر
القانؾنيــة والتشغيسيــة الخا ــة  ذــغل  التــي جــاء فيوــا:" مــع مراعــاة االباــام  29-90القــانؾن رقــؼ 

ا راضـــي وفـــي ييـــاب أدوات التويئـــة والتعسيـــر تخزـــع البشايـــات لمقؾاعـــد العامـــة لمتويئـــة والتعسيـــر 
 .2ي السؾاد أدنا  مؽ هذا الفرل"السحددة ف

نذـاط الترقيــة العقارةــة فــي مجــال الترــسيؼ  04-11 مــؽ القــانؾن رقــؼ 05وأخزـع  الســادة 
الـذي  175-91، ثؼ  در السرسؾم التشفيذي 3القؾاعد العامة لمتويئة والتعسير والتويئة والبشاء إل 

وســـشعتسد تقدـــيسن لوـــذ  القؾاعـــد، القؾاعـــد الستعمقـــة  سؾقـــع البشايـــات ، تشاولوـــا  ذـــيء مـــؽ التفرـــيل
 )السظمــــو البشــــاءات وبجسوــــا ، القؾاعــــد الستعمقــــة  سؾقــــع()السظمــــو األولظــــرق السخديــــة إليــــن وال

 .()السظمو النالث الستعمقة  اثافة ومغور البشايات، القؾاعد (الناني

 السظمو األول9 القهاعج الستعمقة بسهقع البشاء والظخق السؤدية إليو

يقرــــد بــــذلػ مجسؾعــــة مــــؽ الذــــروط التــــي يجــــه تؾفرهــــا فــــي البشــــاء نفدــــن ومؾقعــــن، وكــــذا 
وهـؾ مـا ندـع  إلـ   تسشـع ذلـػ االرتفاقات السقيدة لمبشـاء وأخـري لعـدم البشـاء لؾجـؾد أسـباب قانؾنيـة

 معرفتن.

                                                           
، مـذكرة لشيـل شـوادة الساسـتر فـي العمـؾم -رخرـة البشـاء كشسـؾذج–اآلليات الرقابية في مجـال التويئـة والتعسيـر  ،نبيمة خذاب - 1

 .30، ص2017-2016جامعة مؾالي الظاهر، سعيدة، الدشة الجامعية القانؾنية االدارةة، كمية الحقؾق والعمؾم الدياسية، 
، 1990ول مؽ ديدسبر سـشة ، السؾافة لأل1411جسادي ا ول  عام  14، السخرخ في 29-90مؽ القانؾن رقؼ  03السادة  - 2

 ه.1411جسادي ا ول  عام  15، الرادرة بتارةخ 52ج ر ع 
فبرا ــر  17، السؾافــة لــــ 1432ربيــع ا ول عــام  14الســخرخ فــي  04-11، رقــؼ 04-11 رقــؼ مــؽ القــانؾن  05انغــر الســادة  -3 

د القؾاعد التي تشغؼ 2011سشة   .1432، الرادرة بتارةخ أول ربيع الثاني عام 14نذاط الترقية العقارةة، ج ر ع ، يحد 
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، كسـا 1751-91لسرسؾم التشفيذي رقؼ اعد في القدؼ ا ول مؽ ابدد السذرع هذ  القؾ بيث 
قع البشـاء تشاولتوا  عض التذرةعات ا خري، سشتشاول مزسؾن وضؾا ا عسمية البشاء الستعمقة  سؾ 

فخع ال)لقؾاعد في تحقية البعد الجسـالي هذ  ا دورل ظرق ، ثؼ نت(ولاأل فخع ال)والظرق السخدية إلين 
 (.نانيال

 الفخع األول9 مزسهن قهاعج عسمية البشاء الستعمقة بسهقع البشاء والظخق السؤدية إليو

رخرـة البشـاء أو مـشل هشا نجد أن السذرع قـد بـدد الحـاالت التـي يساـؽ أن  ـتؼ فيوـا رفـض 
 وهي: 2 ذروطرخرة التجزئة  الشدبة لبعض البشاءات وباالت أخري تسشل 

 أوال9 حاالت عجم مشح الخخص
 تكسؽ هذ  الحاالت فيسا  مي:

 .3أن تكؾن البشاءات مؽ طبيعتوا تسس  الدكمة أو  ا مؽ العسؾمي مؽ جراء مؾقعوا -
ال يساؽ إجراء أشغال البشاء أو التويئة عمـ  أرض معرضـة لألخظـار الظبيعيـة أو تتعـرض  -

 فعــل مؾقعوـــا أو أو تكــؾن لوــا عؾاقــه ضــارة  البيئــة  ، ضــرار خظيــرة  تدــبه فيوــا الزــجيج
 .4طبيعتوا

  السحافغـــــة عمـــــ  الساـــــان أو  ع ـــــكبن ل ثـــــارالبشـــــاءات التـــــي مـــــؽ جـــــراء مؾقعوـــــا تخـــــل  -
 .5التارةخية

 
                                                           

د القؾاعــد 1991مـا ؾ سـشة  28ـــ ، السؾافـة ل1411ذي القعـدة عــام  14، السـخرخ فـي 175-91السرسـؾم التشفيـذي رقـؼ  -1 ، يحـد 
 ه.1411ذو القعدة عام  18، الرادرة بتارةخ 26ويئة والتعسير والبشاء، ج ر ع العامة لمت

، مــذكرة لشيــل شــوادة الساســتر، كميــة الحقــؾق والعمــؾم رخرــة البشــاء كــ داة لحسايــة البيئــة فــي التذــرةع الجزائــري  ،أدمحم بسيــدي -2
 .09، ص2016-2015الدشة الجامعية الدياسية، جامعة سعيدة، 

 دابة.السرجع ال، 175-91مؽ السرسؾم التشفيذي  02انغر السادة  -3
 ، مؽ نفس السرسؾم.05، 04، 03انغر السؾاد  -4
 ، مؽ نفس السرسؾم.07انغر السادة  -5
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 ثانيا9 حاالت تسشح فييا بذخوط
 تتمخص هذ  الحاالت فيسا  مي:

شــرةظة أن ال تذــال هــذ  السشافــذ خظــرا عمــ   ،وجــؾد مشافــذ وطــرق ترــل بــيؽ البشــاء وييــر  -
ـــاتأمـــؽ مدـــتعسميوا، مـــع ضـــرورة وجـــؾد توي ـــة  الشدـــبة لمعســـارات  ئ ـــدخؾل وتجويـــزات جساعي لم

كالسؾاقف والسدابات  السخررة لسشاورة الديارات وكـذا ضـرورة وجـؾد شـباات  ،والسخسدات
 .1لتؾزةع الساء واالنارة العسؾمية

ـــــة الرـــــ - ـــــؾفر الشغافـــــة والحساي ـــــة  ،حيةضـــــسان ت ـــــاءات  الذـــــباات العسؾمي ـــــد البش ـــــاء تزوة أثش
 -91مــؽ السرســؾم التشفيــذي  17و 16والتجويــزات الجساعيــة، وهــؾ مــا نرــ  عميــن الســادتيؽ 

 .تويئة والتعسير والبشاءمالسحدد لمقؾاعد العامة ل 175
، 2ييــــر السعــــدة لــــذلػ ابتــــرام السدــــافات وا  عــــاد فــــي البشــــاءات السعــــدة لمدــــاؽ، والبشــــاءات -

الستعمــة  التويئـــة  29-90مــؽ القــانؾن  5مشوـــا الســادة  نــذكر ،وــا العد ــد مــؽ التذــرةعاتتتشاول
السؾا فات التقشية التـي ال يساـؽ مخالفتوـا عشـد تذـييد أي بشـاء الذروط و  والتعسير التي بددت

أو ســياج داخــل ا جــزاء السعســرة مــؽ البمديــة  االبتعــاد عــؽ محــؾر الظرةــة الســخدي اليــن   ربعــة 
 عم  ا قل. (04)رأمتا
عمـ   - ـدور هـذا القـانؾن مـؽ قبـل -وفي بالة وجؾد هذ  البشايات أو الدـياجات الرـمبة  

عـؽ الدـياجات أو البشايـات  (04)ك نـن  بعـد   ربعـة أمتـار ،جانه الظرةة يعتبر محؾر الظرةة
مشــن  11و 10الســادتيؽ فتشــاول السدــافات فــي  ،175-91، أمــا السرســؾم التشفيــذي 3السؾجــؾدة

متــرا مــؽ كــك ( 30ثكثــؾن )متــر مــؽ كــك جــانبي الظرةــة الدــرةع، و  (50 ابتدــاب خسدــيؽ )

                                                           
 ، مؽ نفس السرسؾم.14، 13، 09، 08انغر السؾاد  -1
مقدمـة لظمبـة الدـشة ثانيـة ماسـتر، تخرـص قـانؾن عقـاري، جامعـة عبـد الربسـان      محاضرات في قـانؾن التعسيـر ،سشاء قشدوز -2

 .27، ص2017-2016ميرة،  جاية، الدشة الجامعية 
 ، مرجع سابة.29-90، مؽ القانؾن 05انغر السادة  -3
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أمتـار  (06وسـتة )جانبي الظرق الؾطشية السحددة  سرسؾم أو الظرق ا خري السحـددة بتقرةـر، 
 .1ليس لوا مخظا ترشيف مرادق عمين مؽ محؾر الظرةة التي

مــشل رخرــة البشــاء اقــات التــي تسشــع إضــافة إلــ  ذلــػ بــددت القــؾانيؽ الخا ــة  عــض االرتف
 :3مشوا ذكر، ن2إال  ابترام مدافات محددة

 م. 100 : الشدبة لمدابل أو شاطئ البحر 
 م.  80: الشدبة لخا الداة الحد دية  
 م. 30 الشدبة لذباات  ره السيا  والسيا  الرالحة لمذرب:  
 م. 35 الشدبة لمسقابر:  
 م. 50 الشدبة لسشا ع السيا  بت   
 م. 2ذعبة: عسقوا في  الشدبة لمؾاد أو ال 

يــا البعــج ظبدور القهاعــج الستعمقــة بسهقــع البشــاءات والظــخق السؤديــة اليــو فــي ت الفــخع النــاني9
 الجسالي

 تجم  البعد الجسالي لوذ  القؾاعد في االهتسام  العشا ر الرئيدـية السخلفـة لمشدـيج العسرانـي 
لمسد شـة، مــؽ خــكل تؾزةــع مؾاقــع البشــاءات عمـ  السجــال الحزــري والرةفــي والفرــل بــيؽ السشــاطة 

                                                           
 ، مرجع سابة.175-91، مؽ السرسؾم التشفيذي 11، 10انغر السادتيؽ  -1
، تخرــص الدولــة والسخسدــات ني فــي مجــال البشــاء، مــذكرة ماجدــتير فــي إطــار مدرســة الــدكتؾرا  الشغــام القــانؾ  ،مــرةؼ عزةــزي  -2

 .40، ص 2016-2015العسؾمية، كمية الحقؾق والعمؾم الدياسية، جامعة بؽ خدة بؽ  ؾسف، الجزائر، الدشة الجامعية 
، عمــ  22/06/2020االطــكع عميــن  ــؾم تــؼ  ،2013-08، مشذــؾر بتــارةخ االرتفاقــات ،مؾقــع مدونــة العســران فــي الجزائــر -3

 ، متاح عم  السؾقع:23:03الداعة 
https://digiurls.blogsport.com/2013/08/blog-post.html?m=1 

https://digiurls.blogsport.com/2013/08/blog-post.html?m=1
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الرـــشاعية والتجارةـــة والدـــاشية، مـــع تحد ـــد االرتفاقـــات الكزمـــة أثشـــاء البشـــاء وتـــؾفير السدـــابات 
 .1الزرورةة والتجويزات ا ساسية وبساية اآلثار والسؾاقع التارةخية

ـــذا  ـــيؽ اســـتغكل ا رض ول ـــؾازن ب ـــة الت ـــاني  ســـا يحقـــة معادل ـــ  نذـــاط الب فـــرض شـــروط عم
 ـعبراز السشـاطة ذات السسيـزات لسحـيا الظبيعـي، وهـذا مـا يدـسل ومؾقعوا، وبيؽ السحيا السبشي وا

 عسـال الستعمقـة  ـن وبسؾقعـن، وتبيـان الركـائز ا ساسـية فـي الؾابدة، السـيسا فيسـا يخـص البشـاء وا
 تذييد  وتويئة هذ  السشاطة عم  نحؾ يدسل  حسا توا وتشغيسوا واماانية الؾ ؾل لوا.

تدـــع  إلـــ  تـــؾفير  ،إضـــافة إلـــ  أن هـــذ  القؾاعـــد بتحد ـــدها لمسؾقـــع والظـــرق السخديـــة لمبشـــاء
محــدودة السـؾارد واندــجام مـع الظبيعــة  ذــال ، وأسـمؾب التعسيــر السشـدمج فــي بيئـة مرـادر العــيش

وعيفي فعال، يعظي مغورا عسرانيـا ببعـد جسـالي نتيجـة التجـانس بـيؽ السؾقـع وا شـاال العسرانيـة 
ـــات  ـــات السدـــتعسميؽ مـــع جساليـــة السغوـــر والستظمب السقتربـــة لإلنجـــاز وا شـــاال التقميديـــة ومتظمب

 .2لجسال الفشي لواالسعا رة، ما يدسل  الحفال عم  دور السدن وتذوق ا

 بسهقع البشايات وحجسياالسظمو الناني9 القهاعج الستعمقة 

تؾالــ  القــؾانيؽ والسراســيؼ التظبيقيــة لمتفرــيل فــي كــل مــا  تعمــة  التويئــة والتعسيــر، فرــدر 
بيــــث بــــدد القؾاعــــد الفشيــــة العامــــة لألراضــــي العسرانيــــة والسقــــا يس  175-91السرســــؾم التشفيــــذي 

الؾاجه اعتسادها في البشاءات، وسـشتظرق فـي هـذا السظمـه إلـ  مزـسؾن القؾاعـد الستعمقـة  سؾقـع 
)الفـخع ، مـع إبرازنـا لـدور هـذ  القؾاعـد فـي تظبيـة البعـد الجسـالي )الفـخع األول(البشاءات وبجسوا 

 الناني(.

 
                                                           

، أطروبــة مقدمــة لشيــل شــوادة سيــر فــي التذــرةع الجزائــري بسايــة البيئــة مــؽ خــكل أدوات وقؾاعــد التويئــة والتع ،بسذــة ماــي -1
دكتؾرا  عمؾم في الحقؾق، تخرص قانؾن أعسال، كمية الحقؾق والعمؾم الدياسـية، جامعـة الحـاج لخزـر،  اتشـة، الدـشة الجامعيـة 

 .57، ص 2017-2018
 .59بسذة ماي، نفس السرجع، ص  - 2
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 سهن القهاعج الستعمقة بسهقع البشايات وحجسياالفخع األول9 مز

الدــالف الــذكر  175-91السرســؾم التشفيــذي وقــد نــص عمــ  هــذ  القؾاعــد القدــؼ الثــاني مــؽ 
 وةتعمة  القؾاعد التالية:

فيسـا  تعمـة  ،ابترام قؾاعد اإلنـارة الستعمقـة  غـره البشـاءات وذلـػ  ـابترام الزوايـا السذـار لوـا 
أن يذـــيد البشايـــات فـــي  ، البشايـــات السقامـــة فـــي ممكيـــة وابـــدة، بيـــث ألـــزم القـــانؾن عمـــ  البـــاني

عشــد  ممكيــة وابــدة وبايفيــة ال تحجــه الفتحــات التــي تشيــر يــره السبــاني  ي جــزء مــؽ العســارة
درجــة فــؾق السدــتؾي ا فقــي السعتبــر اعتســادا عمــ  هــذ  الفتحــات،  45رؤةــا تحــ  زاوةــة تفــؾق 
 .1درجة في الغره التي تقل اإلنارة فيوا 60وقد ترل الزاوةة إل  

 20التـــي تذـــسل عمـــ   ، عنـــارة العســـارات ذات االســـتعسال الدـــاشيابتـــرام القؾاعـــد الستعمقـــة  
 175-91مــؽ السرســؾم التشفيــذي  22مدــاشا عمــ  ا قــل، وذلــػ بدــه مــا جــاءت  ــن الســادة 

 والتي يجه أن تتؾفر عم  شروط أساسية:
 يدتفيد الشرف عم  ا قل مـؽ الؾاجوـة السثقؾبـة  الفتحـات السدـتعسمة إلنـارة  يجه أن

 . ؾم عم  ا قل في سشة 200يره الداؽ، مؽ الذسس ساعتيؽ في اليؾم طؾال 
  يجــه وضــع كــل مدــاؽ  ايفيــة تجعــل نرــف عــدد الغــره تظــل عمــ  الؾاجوــة التــي

 تتؾفر عم  هذ  الذروط.
  الغــره الدــاشية  ــ ي جــزء مــؽ العســارة الــذي ال يساــؽ أن تحجــه الفتحــات التــي تشيــر

فــــؾق السدــــتؾي  درجــــة 60تساــــؽ مــــؽ رؤةتــــن مــــؽ هــــذ  الفتحــــات تحــــ  زاوةــــة تفــــؾق 
   .2ا فقي

                                                           
، أطروبة مقدمة لشيل شوادة الـدكتؾرا  العمـؾم فـي قانؾن التويئة والتعسير الجزائري استراتيجية البشاء عم  ضؾء  ،عربي  ا زةد - 1

 .44، ص 2015-2014الحقؾق، كمية الحقؾق والعمؾم الدياسية، جامعة الحاج لخزر،  اتشة، الدشة الجامعية 
 ، مرجع سابة.175-91مؽ السرسؾم التشفيذي  22انغر السادة  - 2
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ابتـــرام القؾاعـــد الستعمقـــة  عمـــؾ البشايـــات ســـؾاء أقـــيؼ البشـــاء عمـــ  بافـــة الظرةـــة العســـؾمي أو  
والتي تـشص  175-91مؽ السرسؾم التشفيذي  24و 23وفقا  باام السادتيؽ   جؾار بشاء آخر

سثك ال يساؽ البشـاء عمـ  مدـافة تقـل عمـ  ف ،عم  طؾل الظرقات البشاء عم  ضرورة ترفيف
، بـل أمتار عؽ محؾر الظرةة  الشدبة لظرق التـي لـيس لوـا مخظـا ترـفيف مرـادق عميـن 6

يؼ السعسارةة التي  تؼ عم  أساسوا مـشل رخرـة البشـاء، يجه التقيد  الحدود السبيشة في الترام
الســيسا  ،كؾنوــا تخــل  ذــال السد شــة وجسالوــا ، ن الزةــادة فــي السدــافة السحــددة ييــر مذــروعة

 .1بروز تعرجات تقزز الشاعرةؽ مؽ خكل

إال أن قـــانؾن التويئـــة  ،ريـــؼ أن بـــة السمكيـــة العقارةـــة يســـشل لمبـــاني بـــة لتعميـــة فـــي عقـــار 
أنــن ال يساــؽ أن  تجــاوز عمــؾ البشايــات فــي ا جــزاء  ،06أقــر  سؾجــه الســادة  29-90والتعسيــر 

السعســـرة مـــؽ البمديـــة متؾســـا عمـــؾ البشايـــات السجـــاورة، واذا وجـــدت بشـــاءات عمـــ  بافـــة الظرةـــة 
وبــيؽ أقــرب  ،فــعن عمؾهــا ال يساــؽ أن  تعــدي السدــافة السحدــؾبة بــيؽ كــل نقظــة مشوــا ،العســؾمي

 .2نقظة مؽ الترفيف السقابل مؽ البشاءات

بتــ  ال تحجــه  عــض السشــاعر التــي تعــد موســة  الشدــبة  ،يساــؽ أن يفــرض عمــؾ معــيؽكســا 
كسا في يرداية وقدشظيشة ذات التزارةس الخا ة، بيث يعد سقف البشاية واجوة أخـري لمسد شة 

 .3تبر في فقن التعسير مدن الؾاجوات، والتي تعإل  جانه الؾاجوات السذامة مؽ جدران البشاية

 

 

                                                           
عــؽ  الرــادرة ، مقــال مشذــؾر فــي مجمــة العمــؾم اإلندــانية،(بشــاء كيليــة لمحــد مــؽ التمــؾث البرــري رخرــة ال) ،بشــان بــؽ مــرا ا -1

 .61، ص 2019الجزائر، ، 51 العددجامعة قدشظيشة، 
 .44عربي  ا زةد، مرجع سابة، ص  -2
مــؾم، تخرــص قــانؾن ، أطروبــة مقدمــة لشيــل شــوادة الــدكتؾرا  العالتعسيــر والبشــاء فــي تشغــيؼ واعــادة التشغــيؼ ،كســال تكؾاشــ  -3

 .88، ص 2017-2016عقاري، كمية الحقؾق والعمؾم الدياسية، جامعة  اتشة، الدشة الجامعية 
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 الفخع الناني9 دور القهاعج الستعمقة بسهقع البشاءات وحجسيا في تظبيا البعج الجسالي

يساؽ القؾل أن السذرع الجزائري عشدما نغؼ القؾاعد الستعمقة  سؾقع البشاءات وبجسوا، كـان 
ابتـــرام قؾاعـــد اإلنـــارة مـــؽ خـــكل  ، وـــده إلـــ  الحفـــال عمـــ  البعـــد الجســـالي لإلطـــار ييـــر السبشـــي

الستعمقــة  غــره البشايــات مــؽ أجــل خمــة تجــانس واندــجام فــي الشدــيج العسرانــي، نغــرا لســا لوــا مــؽ 
أثــر عمــ  جســال العســارة  السحافغــة عمــ  تشاســة الرونــة الجســالي لمسد شــة، مــع مراعــاة ا  ــؾل 

تشفيذي تحقيقا لرـالل العـام والسشفعـة الفشية في البشاء  ابترام العمؾ السحدد في القانؾن والسرسؾم ال
 العامة.

بيــث يقتزــي  ،فــي تحقيــة الجســال وتشدــية السبــانيإضــافة إلــ  الــدور البــارز لوــذ  القؾاعــد 
 إذ ،تشغـــيؼ وتدـــيير بركـــة البشـــاء وتذـــييد الســـدن وفـــة قؾاعـــد مرســـؾمة وعـــدم تركوـــا  هـــؾاء ا فـــراد

تــشعاس هــذ  القــيؼ عمــ  الشدــيج العسرانــي لمسد شــة، بيــث تتدــاوي السبــاني فــي االرتفاعــات لمحفــال 
، والسقـا يس عم  برمة الجؾار وتتكءم فـي كتمـة بشائيـة وابـدة وال  رتفـع عشوـا إلـ  مـيذن السدـاجد

لسـا  ـؾفر الغـل وةعسـل عمـ  معالجـة الغـروه  ،السرتبظة  ارتفاعات السباني عمـ  جانـه الظرةـة
لقؾاعد مؽ أجل تحدـيؽ  ،تدع  هذ السشاخية قرد تحقية تكامل أجزاء السد شة واندجام أطرافوا، 

ـــؾجياإلطـــار السعيذـــي  ـــؾازن االياؾل ـــ  الت الســـيسا فـــي السؾاقـــع الظبيعيـــة  ،الحزـــري والحفـــال عم
 .1ومحيظاتوا السجاورة

 ،جــؼ السد شــةإن السذــرع مــؽ خــكل هــذ  القؾاعــد أراد أن  رســؼ الرــؾرة السدــتقبمية لذــال وب
مــؽ خــكل تحد ــد السشــاطة السكئســة لقيــام مــدن جد ــدة وتؾســيع الســدن القائســة واســتعسال ا ســمؾب 

سؾاء كان عسؾديا أو أفقيا، مع معالجتن لسذامة السـدن الحاليـة التـي  ترتـه عميوـا  ،ا مثل لشسؾها
 .2راميؼ الكزمةالتغيير في استعساالت ا رض القائسة، وةتؼ ذلػ مؽ خكل رسؼ الخرائا والت

                                                           
 .35بسذة ماي، مرجع سابة، ص  - 1
 .55نفس السرجع، ص  - 2
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تدــع  إلــ  ضــرورة االلتــزام  ا عســال  ،وأخيــرا فــعن القؾاعــد الستعمقــة  سؾقــع البشــاء وبجسوــا
عيســن وذلــػ مــؽ خــكل تعسيــة ا ســاس ومتانتــن وتد ،التــي تسميوــا ا  ــؾل الفشيــة لمبشــاء والتذــييد

وبالتــالي ال بتـ  ولـؾ كــان عمـ  أرض  ـمبة لزــسان سـكمة السبــاني مـؽ بيـث مؾقعوــا وعمؾهـا، 
يساــــؽ إنكــــار أهسيــــة مؾقــــع البشايــــات فــــي الحفــــال عمــــ  جســــال الســــدن وكيفيــــة اســــتغكل مرافقوــــا 

 وتجويزاتوا وطرق االنتفاع بوا.

 السظمو النالث9 القهاعج الستعمقة بكنافة ومغيخ البشايات

سشتظرق إل  مزسؾن القؾاعد الستعمقة  اثافة البشايـات فـي ا رض  ،مؽ خكل هذا السظمه
ــاني(، وتحد ــد مزــسؾن القؾاعــد الستعمقــة  ــالسغور الخــارجي لمبشايــات لفــخع األول()ا ــخع الن ، )الف

 .)الفخع النالث(مبرزةؽ دور هذ  القؾاعد في تظبية البعد الجسالي 

 الفخع األول9 مزسهن القهاعج الستعمقة بكنافة البشاءات في األرض

بيــث  ،مشــن 26نــص الســادة  فــي القدــؼ الثالــث ضــسؽ 175-91بــددها السرســؾم التشفيــذي 
زاء البمديـة الحزـرةة السعبـر عشوـا، معامـل شـغل ا راضـي تكؾن الكثافة القرؾي لمبشاءات في أج

 .1تداوي وابد، أي السدابة ا رضية يير السبشية عم  السدابة السبشية تداوي وابد

 أوال9 معامل شغل األرض

تشاســه بــيؽ السدــابة ا رضــية بــيؽ البشــاء الرــافي ومدــابة   سعامــل شــغل ا رض يقرــد
وان  (التــي تـدع  الكثافــة القرــؾي لمبشــاء ،ســالفة الــذكر)قظعـة ا رض تدــاوي وابــد، وفــة السـادة 

 زرةة  تؼ تحد د  عؽ طرةة التشغيؼ.هذا السعامل خارج السشاطة الح

تحد ــدا مدــبقا  .ظمــهتقشيــة تت وتعــد عسميــة تحد ــد معامــل شــغل ا راضــي  عسميــة بدــابية 
مــع مــا  ترــل بوــا مــؽ بشــاء خــام أو  ــافي تدــاوي مدــابة كــل مدــتؾي مــؽ  ،لمسدــابة ا رضــية
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السدــابات السخررــة لكــل مــؽ الدــاؽ، ا دوار السؾجــؾدة تحــ  مدــتؾةات البشــاء،  ــشقص مشوــا 
ـــــر  ،ا رض وال  ي نذـــــاط كـــــان موشيـــــا أو  ـــــشاعيا أو تجارةـــــا، الدـــــظؾح،  ،مدـــــاؽلقابمـــــة اليي

الذرفات، السقرؾرات، السدابات يير السغمقـة والؾاقعـة فـي الظـابة ا رضـي، مؾقـف الدـيارات، 
 .1السخازن 

قيســـة تجارةـــة عميـــا  ،إذا كـــان مؾقـــع ا رض فـــي وســـا السد شـــة وهـــؾ فـــي أيمـــه ا بيـــان لـــن
مـع  ،وةتسيز  اثافة كبري، فعنن يساؽ لرابه ا رض أن يقيؼ البشاية عم  كامل مدابة ا رض

ة جانــــه وقــــؾه الدــــيارات، أي ندــــبة الكثافــــة تدــــاوي الشرــــف فــــي السشــــاطة خــــارج وســــا عــــامرا 
إال أنوـا تدـاوي الؾابـد  الشدـبة لمبشايـات  ،السد شة، وهذا فيوـا يخـص الدـاؽ الفـردي داخـل التجزئـة

 .2ذات الداؽ الجساعي )العسارات(

 ثانيا9 معامل الكنافة القرهى لمبشاء 

إذ  ــتؼ تحد ــد  عــؽ طرةــة التشغــيؼ  الشدــبة لكثافــة القظــر  ،يعــد هــذا العامــل ذو طــا ع وطشــي
نجد  قام بتحد ـد ندـبة السشـاطة الحزـرةة فـي البمـديات  ،، وبالرجؾع إل  السذرع الجزائري الؾطشي

مـؽ نفـس السرسـؾم، فـاعتبر الكثافـة البشائيـة فـي هـذ  السشـاطة تسثـل كحـد  26 سؾجه نص السادة 
أدوار السبشــ  إلــ  إجســالي مدــابة قظعــة ا رض السقــام  أقرــ  إجســالي السدــابات السبشيــة  اافــة

 وةعبر عميوا  العكقة اآلتية: ،عميوا السبش 

 السدابة ا رضية خارج البشاء الرافية= معامل الكثافة القرؾي لمبشاء. ÷مدابة قظعة ا رض

مـــؽ ذات السرســـؾم أن الكثافـــة القرـــؾي لمبشـــاء خـــارج السشـــاطة  2-26وقـــد أشـــارت الســـادة 
 .3الحزرةة  تؼ تحد دها عؽ طرةة التشغيؼ
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 ثالنا9 معامل ما يؤخح من األرض

يعـــد هـــذا السعامـــل وســـيمة فـــي  ـــد الجوـــات السخترـــة لمسراقبـــة فـــي ميـــدان التعسيـــر واثبـــات 
السخالفـــات العسرانيـــة، فوـــؾ يحـــدد العكقـــة بـــيؽ السدـــابة السبشيـــة والسدـــابة العقارةـــة السخررـــة 

البشايــــات الفرديــــة دون مراعــــات عمؾهــــا، والغــــرض مشــــن إلــــزام  وةظبــــة هــــذا السخشــــر عمــــ  ،لمبشــــاء
أ ــحاب رخــص البشــاء عمــ  إنذــاء مشــاطة خزــراء أو فــراة عسرانــي فــي واجوــة البشايــات الســراد 

 .1إنجازها

 الفخع الناني9 مزسهن القهاعج الستعمقة بسغيخ البشايات

 تتسثل فيسا  مي: والتي 175-91نص عميوا القدؼ الرا ع مؽ السرسؾم التشفيذي  

عــدم مدــاس البشايــات  ظــا ع أو   هسيــة ا مــاكؽ السجــاورة والسعــالؼ و السشــاعر الظبيعيــة أو  
مؽ نفس السرسؾم عمـ  أنـن: "يساـؽ رفـض رخرـة البشـاء أو  27الحزرةة بيث نر  السادة 

مشحوـــا مقيـــدة   باـــام خا ـــة، إذا كانـــ  البشايـــات أو السشذـــيت السزمـــع بشاؤهـــا تســـس  سؾقعوـــا 
جسوـا ومغورهــا الخــارجي  الظــا ع أو   هسيــة ا مــاكؽ السجــاورة والسعــالؼ والسشــاعر الظبيعيــة وب

 أو الحزرةة وكذا السحافغة عم  آفاق السعالؼ ا ثرةة...".
 29-90وقـــد نـــص عميوـــا القـــانؾن  ،القؾاعـــد الستعمقـــة  عنجـــاز الدـــياجات وارتفاعوـــاابتـــرام  

اء سـياج داخـل ا جـزاء   عـدم اماانيـة تذـييد أو بشـعمـ 5التويئة والتعسيـر فـي السـادة الستعمة  
( أمتــار مــؽ محــؾر الظرةــة وأن ال  تجــاوز عمــؾ البشايــات فــي 04إذا ابتعــد أربعــة ) السعســرة إال

 .2ا جزاء السعسرة مؽ البمدية متؾسا عمؾ البشايات السجاورة

مشن " يجه انجاز الدـياج  اندـجام  29في السادة  175-91كسا ذكرها السرسؾم التشفيذي    
كامــل مـــع البشايـــات الرئيدـــية ضـــسؽ ابتـــرام القؾاعــد السعسارةـــة والبشـــاء، وةجـــه ارفـــاق مذـــروع 
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 ال يجــــؾز أن  تعــــدي ارتفــــاع الدــــياجات متــــرةؽ وأربعــــيؽ و لمدــــياج مــــع طمــــه رخرــــة البشــــاء، 
م( انظكقـا  1.50والجزء السبشي مشن يقل عـؽ متـر وخسدـيؽ )م( طؾال طرق السرور  2.40)

، عشـــدما يدـــتعسل الدـــياج كجـــدار لمـــدعؼ أيزـــا، يساـــؽ الدـــساح  سخالفـــة الحـــد مـــؽ الر ـــيف
 ا قر  السحدد أعك ".

 .1مدابات خزراء في بالة وجؾبوا وعدم هدم السدابات السؾجؾدة سا قاضسان وجؾد  
 الشدـــبة إلنذـــاء أو ز الخظـــؾرة أو فـــرض بـــد مـــؽ االرتجـــاع وتذـــييد الدـــياجات تويئـــة بـــاج 

تؾســيع مجسؾعــة ســاشية أو بشايــات ذات طــا ع  ــشاعي أو مدــتؾدعات وكــذا البشــاءات الخفيفــة 
 .2أو السخقتة

 بكنافة ومغيخ البشايات في تظبيا البعج الجساليالفخع النالث9 دور القهاعج الستعمقة 

القؾاعد فـي ضـسان تحقيـة االندـجام والتشدـية السعسـاري ومـشل البشـاء مشغـرا ياسؽ دور هذ  
وقــد يرــل ا مــر إلــ  تحد ــد مــؾاد  ،بزــرةا مقبــؾال، وقيــؾدا أخــري تتعمــة  ا  عــاد الوشدســية لمبشايــة

السشجـــز  ،البشـــاء السدـــتعسمة ولـــؾن الظـــكء، إضـــافة إلـــ  وجـــؾب االبتفـــال بوياـــل البشايـــة كســـا هـــؾ
ـــ  التكعيـــه والزوايـــا القائســـة،وفـــة الترـــسيؼ القـــا الخرســـانة السدـــمحة  مـــع ضـــرورة اعظـــاء  ئؼ عم

 سدة فشية تعبر عؽ التفرد والجسال.الؾاجوة الخارجية لمسبش  ل

وتعتبر قؾاعد كثافة ومغور البشاءات جزء ال  تجزأ مؽ هرم الجسال، اضافة إلـ  أنوـا جـزء  
ترــف   حدــؽ التخظــيا وروعــة فوــي ال تؾ ــف  جساليــة وتظــؾر ا شــاال إال إذا ا ،مــؽ السد شــة
 التشفيذ.

وةجــه أن تبــدي  ،ومــؽ ثــؼ العشايــة الفائقــة التــي تعقبوــا، وجساليــة الســدن مت تيــة مــؽ مغورهــا 
هـــذا  ،البشايـــات  دـــاطة فـــي الحجـــؼ ووبـــدة فـــي السغوـــر وتساســـػ عـــام لمسد شـــة واندـــجام السشغـــر
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لتزامــــات الخا ــــة  االســــتغكل العقكنــــي لــــألرض والسشدــــجؼ لمسشــــاطة  غــــرض الحفــــال عمــــ  اال
 .1والفزاءات

يــــ تي دور البــــاني أو السرــــسؼ السعســــاري الــــذي يعتبــــر الفشــــان بؾضــــع  رــــساتن االبداعيــــة، 
 اعتبــار  الظــره السوــؼ فــي بمــؾرة ا فكــار ا وليــة لسذــروع البشــاء، بتــ  نــتساؽ مــؽ رفــع مدــتؾي 

فالبشــاء وفــة هــذا الشــؾع مــؽ القؾاعــد يعتبــر سمدــمة مــؽ الستتا عــات  االبدــاس  السجــال العسرانــي،
وانســـا ال بـــد مـــؽ  ،أو اعتراضـــوا  سفـــاهيؼ شخرـــية، وييـــر مدروســـةالبرـــرةة ال يرـــل مقاطعتوـــا 

 ـــياية رؤي جساعيـــة  تفـــة عميوـــا لتتدـــؼ  االســـتسرارةة السشظقيـــة لجسيـــع التفا ـــيل بتـــ   تحقـــة 
 شايؼ عشا ر السد شة كال.ائؼ عم  تاإلبداع الذامل والجامع والق

فؾجـــه التشاســـة السؾضـــؾعي والجســـالي فـــي السحـــيا الخـــارجي مـــؽ خـــكل ابتـــرام القؾاعـــد  
ـــــة  ـــــة بـــــاجز الخظـــــؾرة، وضـــــسان وجـــــؾد السدـــــابات  الدـــــياجات وارتفاعوـــــا  عنجـــــازالستعمق وتويئ
عمــ   175-91بدــه مــا نــص عميــن السذــرع الجزائــري مــؽ خــكل السرســؾم التشفيــذي  ،الخزــراء

جسمة مؽ القؾاعد العامة الستعمقة  جسال ورواء العسـارة، واسـتعسال مـؾارد طبيعيـة ومـؾاد البشـاء فـي 
في ترسيؼ البشايات وتؾعيف عشا رها )السدـابة، إل  الكفاءة  الدعؾة تذييد السداكؽ و يانتوا 

الجــدران..( مســا  ــشعاس ايجا ــا عمــ  القــيؼ الجساليــة والقــيؼ السعسارةــة والوشدســية مــع  االرتفاعــات،
 .2إضفاء المسدة الفشية داخل السد شة
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 السبحث الناني9 القهاعج الستعمقة بسقتزيات الشغام العام العسخاني

إلـ   ا مـر أدي ،نغرا لتفاقؼ آثار الشذاط العسراني عم  أمؽ السؾاطشيؽ و حتوؼ وسكمتوؼ
جـاءت فكـرة قؾاعـد الشغـام العـام  ،ثسـةا  ـارمة تحسـي مرـالل السجتسـع، ومـؽ البحث عؽ ضؾا 

 العسراني كحد عم  استعسال واستغكل الحة في البشاء والتعسير.

ــــن ندــــتعرض، القؾاعــــد الستعمقــــة  سقتزــــيات ا مــــؽ العــــام  ، القؾاعــــد )السظمــــو األول(وعمي
، وأخيرا القؾاعـد الستعمقـة  سقتزـيات الدـايشة و الناني()السظم الستعمقة  سقتزيات الرحة العامة

 .)السظمو النالث( العامة

   9 القهاعج الستعمقة بسقتزيات األمن العامالسظمو األول

السقرؾد مشوا ت ميؽ ا رواح وا مؾال وبسا توا، وتجشه مختمف  ؾر السخـاطر والكـؾارث 
ـــالتـــي توـــدد كيـــان الجساعـــة، ســـؾاء الظبيع ـــة مـــؽ فعـــل اإلندـــان، ولتـــؾفير  وة مشوـــا أي مد شـــة جسيم

قؾاعـــد  ضعر دـــتمـــؽ خـــكل هـــذا السظمـــه سش، 1 تؾجـــه الحفـــال عمـــ  أمـــؽ تمـــػ السد شـــة ونغاموـــا
، )الفــخع النــاني(، الؾقايــة مــؽ أخظــار الحرةــة والفــزع )الفــخع األول(الؾقايــة مــؽ أخظــار الكــؾارث 

 .)الفخع النالث(وتزةيشوا تؾفير شباات الظرق 

 األول9 الهقاية من أخظار الكهارث الفخع

ترــشف الجزائــر مــؽ بــيؽ ا قــاليؼ ا كثــر عرضــة لألخظــار الظبيعيــة والتكشؾلؾجيــة، وةسثــل 
القــانؾن فــي هــذا الرــدد أداة هامــة لساافحتوــا مــؽ خــكل وضــع سياســة وقائيــة، ســسح   غوــؾر 

قانؾن التويئـة والتعسيـر  د ل، السيسا  عد تعوالبشاء تتسحؾر بؾل التحاؼ في التعسير ،آليات جد دة
لمبشـــاء إال القظـــع  تكـــؾن قابمـــة :" النمشـــ 04، الـــذي نـــص فـــي الســـادة 05-04 القـــانؾن  90-29

                                                           
السركـز العربـي لشذـر  ،1ط دور الزبا االداري البيئي في بساية جسـال السـدن )دراسـة مقارنـة(، ،سج  دمحم عباس الفاضمي -1

 .70، 69، ص ص 2017والتؾزةع، القاهرة، 
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تكــــؾن ييــــر معرضــــة مباشــــرة لألخظــــار الشاتجــــة عــــؽ الكــــؾارث الظبيعيــــة  -... ا رضــــية التــــي:
 .1"لسادة عؽ طرةة التشغيؼوالتكشؾلؾجية. تحدد كيفيات تظبية هذ  ا

الـــذي يحـــدد القؾاعـــد العامـــة لمتويئـــة والتعسيـــر  175-91السرســـؾم التشفيـــذي   ـــالرجؾع إلـــ و 
رفض مشل رخرـة البشـاء أو عم  إماانية  03فيسا  تعمة  الؾقاية مؽ ا خظار،  شص في السادة 

اذا كان البشاء أو التويئة مقررة في أرضية معرضـة لألخظـار الظبيعيـة أو تسـشل  ذـروط  ،التجزئة
 .2سؾل بواوفة التشغيسات السع

وبوــــده تدــــيير قؾاعــــد الؾقايــــة مــــؽ ا خظــــار الكبــــري وتدــــيير الكــــؾارث، أ ــــدر السذــــرع  
، الــذي تشــاول تعرةفــا لمخظــر الكبيــر فــي الســادة الثانيــة مشــن عمــ  20-04الجزائــري القــانؾن رقــؼ 

و أن  فعـل مخـاطر طبيعيـة اسـتثشائية و/كل تود د محتسـل عمـ  اإلندـان وبيئتـن، يساـؽ بدوثـأنن:" 
السذــرع الجزائــري مــؽ خــكل وضــعن  ا، ومــؽ أهــؼ ا هــداه التــي ســع  لوــ3" فعــل نذــاطات  ذــرةة

لواتــن القؾاعــد مراعــاة ا خظــار فــي اســتعسال ا راضــي وفــي البشــاء وكــذا التقميــل مــؽ درجــة قابميــة 
تقرات البذـرةة ونذـاطاتوا اال ا ة لدي ا شـخاص والسستمكـات والتكفـل  يثـار الكـؾارث عمـ  السدـ

 وا.وبيئت

ووضع ترتيبـات تدـتوده التكفـل السشدـجؼ والسشـدمج والستكيـف مـع كـل كارثـة ذات مرـدر  
رار كبيـرة، تـشغؼ ضـ، ولكي ال تتحـؾل البشايـات فـي بـد ذاتوـا إلـ  مرـدر  4طبيعي أو تكشؾلؾجي

عــؽ طرةــة ضــؾا ا قانؾنيــة فــي شــال قيــؾد ، بيــث نرــ  الســادة  ،فيوــا البشــاء والتعسيــر عسميــات

                                                           
، 2004أوت سـشة  14، السؾافـة لـــ 1425جسـادي الثانيـة عـام  27، السـخرخ فـي 05-04 رقـؼ مـؽ القـانؾن  04انغر السـادة  -1

ــــ 1411جســـادي ا ولـــ  عـــام  14، الســـخرخ فـــي 29-90يعـــدل وةـــتسؼ القـــانؾن  مـــة  التويئـــة ، الستع1990-12-01، السؾافـــة لـ
 ه.1425جسادي الثانية عام  28، الرادرة بتارةخ 51والتعسير،  ج ر ع 

 ، مرجع سابة.91/175مؽ السرسؾم التشفيذي  03انغر السادة  -2
، الستعمـــة 2004ديدـــسبر  24، السؾافـــة لــــ 1425ذي القعـــدة عـــام  13، الســـخرخ فـــي 20-04مـــؽ القـــانؾن رقـــؼ  02الســـادة  -3

ذو القعــدة عــام  17، الرــادرة بتــارةخ 84طــار التشسيــة السدــتدامة، ج ر ع  الؾقايــة مــؽ ا خظــار الكبــري وتدــيير الكــؾارث فــي ا
 ه.1425

 مؽ نفس القانؾن. 07، 06انغر السادتيؽ  -4
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عمــ  أنــن: "... يسشــع البشــاء مشعــا  اتــا،  دــبه الخظــر الكبيــر، ال ســيسا  20-04مــؽ القــانؾن  19
    في السشاطة ذات الخظؾرة التالية: 

 السشاطة ذات الردع الزلزالي الذي يعتبر نذيظا. -
 ا راضي ذات الخظر الجيؾلؾجي. -
 .والسشاطة الؾاقعة أسفل الددود ا راضي السعرضة لمفيزان، ومجاري ا ودية -
 مدابات بساية السشاطة الرشاعية والؾبدات ذات الخظؾرة.. . -
عؽ إتكفوـا  رجأراضي امتداد قشؾات السحروقات أو الساء أو جمه الظاقة التي قد  ش -

 ."أو قظعوا خظر كبير
 السشاطا ذات الرجع الدلدالي والخظخ الجيهلهجي9 - أ

قد ترك   ،نذاطواالتي مؽ جراء  تمػ السشاطة الزلزالييقرد  السشاطة ذات الردع 
شقؾقا و دوعا واسعة وتجاوةف في قذرة ا رض ال يساؽ تدؾةتوا، أما ذات الخظر 

تربة يير الستساساة مؽ جراء فوي السشاطة التي تكؾن معرضة النزالقات ال ،الجيؾلؾجي
ء كان  خامدة أو نذيظة. راه أو هذاشة ا رض، أو تمػ التي تحؾي عم  براكيؽ سؾااالنج

 .1 حيث أن هذ  السشاطة تكؾن مثقمة  ارتفاق عدم البشاء عميوا

يير أن السذرع سسل  سشل رخرة البشاء إلنجاز مباني في السشاطة الزلزالية، مع التقيد 
الخا ة التي تتظمبوا القؾانيؽ والتشغيسات السعسؾل بوا، وذلػ  االلتزام  قؾاعد  ابترام الذروط  

نؾعية ودرجة التربة التي سيقام عميوا البشاء،  نؾعية ا رض أو  سراعاة 2البشاء السزادة لمزالزل،
بقا لسعا ير محددة ومزبؾطة مقاومة السؾاد التي تدتعسل في إنجاز هذ  السشذيت، وهذا ط

                                                           
، مذكرة نواية لشيـل شـوادة الساسـتر، كميـة رة البشاء في السشاطة الخا ة والسشازعات الستعمقة بواأباام رخ ،سسيرة زمعؾش - 1

 .31، ص 2019-2018الحقؾق والعمؾم الدياسية، جامعة عبد الحسيد بؽ  اديس، مدتغانؼ، الدشة الجامعية 
، مـذكرة لشيـل شـوادة الساجدـتير، الظبيعيـة  ـالجزائرمدي فاعمية قؾانيؽ العسران في مؾاجوة مخـاطر الكـؾارث كاهشة مزوزي،  -2 

 .36، ص 2012-2011كمية الحقؾق والعمؾم الدياسية، جامعة الحاج لخزر،  اتشة، الدشة الجامعية 
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لدراسات خكل جسيع مرابل إجراء رقا ة دورةة  الشدبة لمسرالل التقشية ومااته ادوليا، 
إدماج معا ير الحساية الدولية في البشاء عؽ طرةة إتباع نفس السشاهج والظرق في نجاز، اإل

 .1البمدان التي تعره نذاطا زلزاليا معتبرا

 األراضي السعخضة لمفيزان9 - ب
عم  ضرورة ضسان  ره ميا   175-91مؽ السرسؾم التشفيذي  17نر  السادة 
وةجه أن تكؾن أرضيات الدابات مشحدرة  رفة كافية مشغسة ولوا  ،ا مظار دون ركؾد
في الذباة العسؾمية لمتظوير رةة لرره سرةع لمسيا ، وةساؽ  رفوا الترتيبات الزرو 

 شرةظة معالجة مكئسة.
، لسيا  ا مظار تزسؽ الرره الدرةع ،كسا نر  عم  وجؾب إنجاز  الؾعات خا ة

أو  العسميةبت  ال  تدبه  ظئ  ، قايا  ره ميا  ا مظارمؽ لوا ووجؾب الترفية الدورةة 
إذا ما تجاوزت إثر تحؾلوا إل  فيزانات  ،2انددادها في إلحاق أضرار جديسة مادية وبذرةة

ندبتوا الحد السعقؾل، ووضع بد أدن  لعمؾ أرضية البشاء  الشدبة لمسشاطة السعرضة لوذا 
 .3الخظرالشؾع مؽ 

 ة وامتجاد قشهات جمو الظاقة9حساية السشاطا الرشاعي -ج
التي تبدأ بدودها مؽ الدياج السحاط  الشدبة لمسشذيت الثابتة  ،داخل محيا الحساية

وابتداء مؽ محؾر السشذ ة  الشدبة لموياكل ا ساسية لشقل وتؾزةع السحروقات والكورباء 
 استثشاء ذلػ السقرر في إطار  ،يسشع أي إنجاز جد د  أو بشاء دائؼ أو مخق  ،والغاز

امتدادات السشذيت والوياكل ا ساسية لمقظاع، أو ا شغال ذات السشفعة العسؾمية مثل الداػ 

                                                           
 .30دابة، ص السرجع السسيرة زمعؾش،  - 1
 .36كاهشة مزوزي، مرجع سابة، ص  -2
حقــؾق والعمــؾم ، مقــال مشذــؾر فــي مجمــة ال(ظــار الظبيعيــة فــي الجزائــراآلليــات القانؾنيــة لمؾقايــة مــؽ ا خ) ،خالــد بؾ فرــاه -3

 .402ص  ،2018 ،الجزائر، 11السجمد ، 02، العدد عؽ جامعة سظيفالدياسية، الرادرة 
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وقشؾات نقل الغاز السؾجن لمدؾق  الرره الرحيالحد دية والظرقات وقشؾات السيا  الجارةة و 
 .1العسؾمي وخظؾط نقل الكورباء وشباات االترال

ال تسشل رخرة البشاء في ا ماكؽ التي تسر مشوا خظؾط الكورباء  ،إضافة إل  ذلػ 
سؾاء مراكز مدرسية أو مراكز رةاضية ذات الزغا العالي، موسا كان نؾع هاتن البشاءات 

 م 30، كسا يجه أن تبعد البشايات عشوا ب2وكذا السباني الداشية وا ماكؽ الثقافية والسقابر
 .3م 150لغاز الظبيعي ب، وتبتعد عؽ خظؾط نقل اعم  ا قل

 الفخع الناني9 الهقاية من أخظار الحخيا والفدع
عم  أنن:" يساؽ  175-91رقؼ مؽ السرسؾم التشفيذي  08نر  السادة  ،في هذا الردد

ال ترل إليوا الظرق العسؾمية أو الخا ة  رفض رخرة بشاء عسارة أو مجسؾعة عسارات،
في مجال الدير في السرور والشفؾذ إليوا وفي بده الذروط التي تدتجيه لؾعيفتوا، ال سيسا 

وسائل االقتراب التي تساؽ مؽ ماافحة فعالة ضد الحرةة."، هشا نجد أن السذرع وضع شروط 
 .4قاية ضد الحرةةالتي ال تدتجيه  دن  قؾاعد الؾ  ،مؾضؾعية لعسمية البشاء

الستعمة  القؾاعد العامة لمؾقاية مؽ أخظار الحرةة والفزع  02-19ثؼ  در القانؾن رقؼ 
، والسحافغة عم  ثبات هيال البشايات خكل واالذي  وده إل  بساية ا شخاص والسستمكات مش

  .5مدة محددة، والتقميل مؽ انتذار الحرارة والدخان الشاتجيؽ عشن
 

                                                           
 29، السؾافـــة لـــــ 1432محـــرم عـــام  23، الســـخرخ فـــي 331-10، مـــؽ السرســـؾم التشفيـــذي رقـــؼ 04 ،03، 02، 01الســـؾاد  -1

يحـدد بـدود محـيا الحسايـة بـؾل السشذــيت والوياكـل ا ساسـية لشقـل وتؾزةـع السحروقـات والكوربـاء والغــاز،   ،2010ديدـسبر سـشة 
 ه.1432 فر عام  04، الرادرة بتارةخ 01ج ر ع 

، 2002فبرا ــر ســشة  05، السؾافــة لــــ 1422ذي القعــدة عــام  22، الســخرخ فــي 01-02مــؽ القــانؾن رقــؼ  164انغــر الســادة  -2
 ه.1422ذو القعدة عام  23، الرادرة بتارةخ 08الغاز بؾاسظة القشؾات ، ج ر ع ورباء وتؾزةع الستعمة  الك

 االرتفاقات، مرجع سابة. ،مؾقع مدونة العسران -3
 .34مرةؼ عزةزي، مرجع سابة، ص  -4
،  تعمة 2019سشة   ؾليؾ 17، السؾافة لــ 1440ذي القعدة عام  14، السخرخ في 02-19مؽ القانؾن رقؼ  01انغر السادة  -5

 ه.1440ذو القعدة عام  18، الرادرة بتارةخ 46ؽ أخظار الحرةة والفزع، ج ر ع  القؾاعد العامة لمؾقاية م
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 الث9 تهفيخ شبكات الظخق وتدييشياالفخع الن

  نن:" يساؽ رفض  175-91مؽ السرسؾم التشفيذي  08في هذا الخرؾص نر  السادة 
رخرة بشاء عسارة أو مجسؾعة عسارات، ال ترل اليوا الظرق العسؾمية أو الخا ة بده 

الستعمة  14-01مؽ القانؾن رقؼ  63لؾعيفتوا،" كسا جاء في السادة الذروط التي تدتجيه 
عم  أنن في إطار ترقية الدياسة الخا ة  ،بتشغيؼ بركة السرور عبر الظرق وسكمتوا وأمشوا

، ووضع التجويزات تتكفل الدولة  التويئة السكئسة لمسشذيت القاعدية لوا ، الؾقاية في الظرق 
 .1ا مشية في الظرق و يانتوا  رفة دائسة

وضع شروط مؾضؾعية تتعمة  سشع  ، تبيؽ لشا أن السذرع الجزائري  ،مؽ خكل السادتيؽ
يرها أو الظرق الخا ة، كسا سع  إل  تؾفشاطة التي ال ترموا الظرق العسؾمية سالبشاء في ال

في التجسعات الكبري مؽ خكل اسشاد نفقات ذلػ عم  الدولة، كسا سع  هذ  ا خيرة إل  تؾفير 
وتشغيؼ لؾبات الدعاية واالعكن التي تؾضع عم  ا ر فة التجويزات ا مشية و يانتوا، 

 .وأعسدة اإلنارة

 ذرط أن ال تتعارض مع  .المؾبات التي تعاس الؾجن الجسالي والحزاري لمسد شةهذ   
ا عراه العامة واآلداب الدائدة، وةراع  في ماان اإلعكن عدم تذؾةن السشغر الظبيعي، كسا 

مؽ خكل تزةيؽ تقاطعات الظرق بمسدات بزارةة  .  الظرق باول إضفاء  رسات إبداعية عم
فك شػ أن هذ   ،فشية مؽ خكل ابتكار تراميؼ أو تساثيل شامخة تارةخية، أو كتل  ساء

 .2اء السد شة وتزةد مؽ جسالواا شاال تكسل رو 

 

                                                           
، 2001اوت سـشة  19، السؾافـة لـــ 1422جسـادي ا ولـ  عـام  29، السـخرخ فـي 14-01مؽ القـانؾن رقـؼ  63انغر السادة  -1

 ه.1422جسادي ا ول  عام  29، الرادرة بتارةخ 46كمتوا وأمشوا، ج ر ع ظرق وس تعمة بتشغيؼ بركة السرور عبر ال
 .44، 43ص ص مرجع سابة، مرةؼ عثسانية،  -2
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 السظمو الناني9 القهاعج الستعمقة بسقتزيات الرحة العامة

العامة وجسال السدن مؽ خكل أن بساية الرحة العامة تتجم  العكقة بيؽ الرحة 
تقتزي تؾفير ميا  الذرب وضسان عدم تمؾةثوا، واعداد الرره الرحي، وخا ة تديير 

والقزاء عم  السشاعر التي تقزز العيؽ البذرةة وتعار  ،الشفايات ونغافة البيئة  رؾرة عامة
  .1الحالة الشفدية والجددية ومؽ ثؼ بالتوؼ الرحية

 )الفخع الرره الرحي، ول(األ فخع ال)تشاولشا، الربا  السيا  الرالحة لمذرب  لوذاو 
 .نالث()الفخع ال، تديير الشفايات الناني(

 الفخع األول9 ربط السياه الرالحة لمذخب

معد لمداؽ مؽ مردر لمسيا  الرالحة  بشاء أن يدتفيد كل ،أوجه السذرع الجزائري 
لة لمسادة  05-04مؽ ق رقؼ  03لمذرب بشص السادة  الستعمة  29-90مؽ ق رقؼ  07السعد  

، لؼ ياتفي بذكر البشايات السخررة 175-91 التويئة والتعسير، أما السرسؾم التشفيذي رقؼ 
ستعسال الداشي  الساء :" يجه ضسان تزوةد البشايات ذات االنمش 13لمداؽ، فشص في السادة 

نر  عم  وجؾب تزوةد  14ادة والس ،الرالل لمذرب والتظوير، أو بشايات ذات طا ع آخر."
 .2زئات والسجسؾعات الداشية  ذباة لتؾزةع الساء الرالل لمذربالتج

مؽ أهؼ الستظمبات في الؾسا الحزري، ومؽ أهؼ السذاكل  ،بيث تعتبر شباات السيا 
 غرا  هسية الساء في الحياة اليؾمية لإلندان، بيث يسشع في هذا السحياالعسرانية السظروبة ن

                                                           
 .76، 75سج  دمحم عباس الفاضمي، مرجع سابة، ص ص  -1
 ، مرجع سابة.175-91مؽ السرسؾم التشفيذي  14انغر السادة  -2
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استعسال ا سسدة العزؾةة والكيساوةة وقشؾات الرره الرحي، وذلػ لتفادي السزرة وانتذار 
 .1التمؾث

 الفخع الناني9 الرخف الرحي

 29-90السعدل والستسؼ لمقانؾن رقؼ  05-04مؽ القانؾن  7جاء في مزسؾن السادة 
يحؾل دون تدفقوا عم   ،عم  أنن يجه أن  تؾفر كل بشاء معد لمداؽ عم  جواز لرره السيا 

عم  ضرورة تزوةد  175-91مؽ السرسؾم التشفيذي   14سظل ا رض، كسا نر  السادة 
سيا  السدتعسمة مؽ كل تساؽ مؽ  ره ال ،التجزئات والسجسؾعات الداشية  ذباة مؽ البالؾعات

 نؾع مباشرة.

مؽ أبد السعا ير ا ساسية في تحد د نؾعية البيئة د شباة الرره الرحي بيث تع 
فكفاءة هذ  الذباة لن أثر إيجابي عم  جؾدة  ،العسرانية، وتكرةس الظا ع الجسالي لمسد شة
تعاني مؽ تدهؾر أو يير متؾفرة تساما ببعض  ،الحياة، عم  العاس إن كان  هذ  الذباة

تجسع السيا  القذرة التي تداعد عم  انتذار ا وبئة  القظاعات، ا مر الذي  خدي إل 
، فوذ  القشؾات 2وبالتالي ياؾن لوا ا ثر الدمبي عم  جؾدة الحياة بوذ  السشاطة ،وا مراض

تدتعسل لتررةف ميا  ا مظار والسيا  السدتعسمة والسيا  القذرة، وتقام السربات الشوائية وفقا 
 . 3تشتج عؽ ذلػلدراسات لتفادي ا خظار التي قد 

 

 
                                                           

امعـة ، مقـال مشذـؾر فـي مجمـة العمـؾم اإلندـانية، الرـادرة عـؽ ج(الؾسـا الحزـري أهسيـة السرافـة والخـدمات فـي ) ،نؾال نؾار -1
 .260ص  ،2017الجزائر،  ،48 العدد ،عبد الحسيد موؾي، قدشظيشة

، -بالــة مد شــة ســظيف–تقيــيؼ جــؾدة الحيــاة الحزــرةة فــي عــل التحــؾالت السجاليــة  الســدن الجزائرةــة الكبــري  ،محفــؾل جعجــؾ -2
جدــتير فــي تدــيير التقشيــات الحزــرةة، معوــد تدــيير التقشيــات الحزــرةة، جامعــة العربــي بــؽ مويــدي، أم مــذكرة لشيــل شــوادة السا
 .260، ص 2015-2014البؾاقي، الدشة الجامعية 

 .260نؾال نؾار، مرجع سابة، ص  -3



 تخقية السغيخ الجسالي لإلطار غيخ السبشي في التذخيع الجدائخي  الفرل األول                
 

28 
 

 الفخع النالث9 تدييخ الشفايات الحزخية 

حؾر يعتبر ا كثر أهسية عؽ سا قين في إعوار البعد الجسالي لمسد شة، والسحافغة سهذا ال
عم  الرحة العسؾمية، وتحقية االستغكل االقترادي، ونغرا لألهسية الكبيرة التي يحغ  بوا، 

ؾانيؽ والسراسيؼ السشغسة لوذا الشؾع مؽ الشفايات، بوده وا هداه السرجؾة مشن، قد تعددت الق
ا خيرة، ال سيسا تمػ التي تحقية استراتيجية وطشية لسؾاجوة مختمف ا ضرار التي تذاموا هذ  

وعم  السغور الجسالي وتذؾ   ؾرة السد شة، كسا سع  السذرع  ،تخثر عم  الرحة العامة
 الجزائري إل  إعظاء تعرةف لوا، وبدد اجراءات معالجتوا.

 الشفايات الحزخية في الجدائخ. أوال9 تحجيج القهانين السشغسة لتدييخ 

 ندتعرضوا كالتالي مع مراعاة العامل الزمشي لردورها في ترتيبوا:  

الستعما بذخوط وجسع الشفايات الرمبة الحزخية  267-73قم السخسهم التشفيحي ر  -
 ومعالجتيا9

ليحدد الذروط التي  تؼ  سؾجبوا التشغيف وجسع الشفايات الرمبة  ،جاء هذا السرسؾم 
الحزرةة، واسشد موسة جسعوا لمبمدية  رفة دائسة ومشتغسة، إضافة إل  ذلػ ضرورة نقل 

 .1هذ  الشفايات إل  ا ماكؽ السخررة لسعالجتوا
ار فعن جسع الشفايات الحزرةة الرمبة عم  ير  ،فؾفقا لسا جاء في مؾاد هذا السرسؾم

نفايات التذرةل أو التعفؽ التي ترميوا السدتذفيات والعيادات ومراكز العكج، ونفايات 

                                                           
ديدـسبر سـشة  15، السؾافـة لــ 1405ربيـع ا ول عـام  22، السخرخ فـي 378-84مؽ السرسؾم التشفيذي رقؼ  02انغر السادة -1

ربيـع ا ول عـام  23، الرـادرة بتـارةخ 66مبة الحزـرةة ومعالجتوـا، ج ر ع ، يحدد شروط التشغيف وجسع الشفايـات الرـ1984
 ه.1405
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أو بؾاسظة  ياؾن تح  مدخولية السجمس الذعبي البمدي ،السدالخ أو جثث الحيؾانات
 .1هيئات بمدية مذتركة

 الستعما بتدييخ الشفايات9 08-10القانهن رقم  -
في مؾاجوة ا وضاع  تحقية ا هداه السدظرةنتيجة فذل السرسؾم سابة الذكر في 

السزرةة في انتذار القسامات، وهذا ما يخل  الرحة العامة، والسغور الجسالي، جعل 
الستعمة بتديير  19-01السذرع  مج  إل  بد ل قانؾني آخر أكثر  رامة، ف  در القانؾن 

راقبتوا ومعالجتوا، لية وميعد أول إطار قانؾني  شغؼ تديير الشفايات السشز ، الذي 2الشفايات
أخص  الذكر جواز تديير و  ،في السادة الثالثة مشن ،وخرص السذرع في ذلػ تعرةفا لوا

هذا الشؾع مؽ الشفايات في الفرل ا ول مؽ الباب الثالث، لي تي فيسا  عد  عجراءات 
   تثسيشوا ومعالجتوا. 

 9ة السدتجامةالستعما بحساية البيئة في إطار التشسي 01-12القانهن رقم  -

، ومؽ أجل ذلػ ال بد 3مؽ أهؼ أهداه هذا القانؾن ضسان تؾفير إطار معيذي سميؼ
السذرع في هذا  ربا، الذي دالفة الذكرالمؽ الحفال عم  مرادر السيا  الرالحة لمذرب 
إل  مشع كل  التظرق في البعض مؽ مؾاد القانؾن بيشوا وبيؽ رمي الشفايات مؽ خكل 

إلعادة تزوةد طبقات السيا   ،أيا كان  طبيعتوا في السيا  السخررة ،رمي لمشفايات
 .4الجؾفية

 
                                                           

ـــات فـــي الجزائـــر) ،هشيـــة شـــرةف -1 ـــة (التشغـــيؼ القـــانؾني لتدـــيير الشفاي ـــة االجتوـــادات لمدراســـات القانؾني ـــال مشذـــؾر فـــي مجم ، مق
 .116، ص 2019الجزائر، ، 09السجمد  ،01الرادرة عؽ جامعة لؾنيدي عمي، البميدة، العدد  واالقترادية،

ات ، متعمــة بتدــيير الشفايــ2001ديدــسبر ســشة  12، السؾافــة لـــ 1422رمزــان عــام  27، الســخرخ فــي 19-01القــانؾن رقــؼ  -2
 ه.1422رمزان عام  30، الرادرة بتارةخ 77ومراقبتوا وازالتوا، ج ر ع 

، 2003 ؾليـؾ سـشة  19، السؾافـة لـــ 1424جسـادي ا ولـ  عـام  19، السـخرخ فـي 10-03مؽ القـانؾن رقـؼ  02ر السادة انغ-3
 ه.1424جسادي ا ول  عام  20، الرادرة بتارةخ 43طار التشسية السدتدامة، ج ر ع  تعمة  حساية البيئة في إ

 ، مؽ نفس القانؾن.53، 52، 51انغر السؾاد  -4
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 الستعما بالبمجية9 01-00رقم  القانهن  -
أن مدخولية تديير الشفايات السشزلية  31جاء هذا القانؾن وبالتحد د في نص السادة 

عاتة لجشة الرحة والشغافة وبساية البيئة، إضافة إل  نقموا ومعالجتوا، عم  أن عم  تقع 
السرافة العسؾمية لمبمدية  ابتياجات السؾاطشيؽ في مجال تديير الشفايات السشزلية تتكفل 

اماانية ابرام عقؾد امتياز مع الخؾاص في مجال تديير الشفايات  إل  إضافة ،وما شابووا
 دؽ الخدمة والتقميل مؽ التذؾ  الجسالي الذي قد تدببن هذ  الشفايات.لزسان ب ،1السشزلية

 الستعما بالهالية29 16-01القانهن رقم  -
عنذاء   ا ة بتديير الشفايات السشزلية فيسا  تعمةالجؾانه الخ تظرق إل  هذا القانؾن 

لمسرافة كسا يساؽ دية هي التكفل  الشغافة العسؾمية، موستوا الرئي ،مرالل عسؾمية والئية
إبرام عقؾد امتياز  ،مؾالية في بالة تعذر عميوا االستغكل السباشر لوذ  السراللالعسؾمية ل

 .3مع الخؾاص مؽ أجل الحفال عم  الشغافة العامة
 ثانيا9 تعخيف الشفايات السشدلية وما شابييا 

 19-01مؽ القانؾن  03/02عره السذرع الجزائري الشفايات السشزلية في مزسؾن السادة 
  نوا كل الشفايات الشاتجة عؽ الشذاطات السشزلية والشفايات السساثمة الشاجسة عؽ الشذاطات 

 ماؾناتوا تذبن الشفايات السشزلية.الرشاعية، التجارةة، الحرفية وييرها، والتي  فعل طبيعتوا و 
هي خميا بيؽ كل ما هؾ ناتج عؽ أنذظة اإلندان اليؾمية،  ، سعش  أن الشفايات السشزلية 
ل ما تفرز  ا سر مؽ زجاج وبكستيػ وبقايا ا طعسة، أما الشفايات السذابوة إل   شف كو 

نفايات السرانع وا سؾاق والسحكت  -ال الحرر-الشفايات السشزلية نذكر عم  سبيل السثال 

                                                           
 ؾنيـؾ  22، السؾافـة لــ 1432رجـه عـام  20السخرخ في  10-11، مؽ القانؾن رقؼ 156، 155، 149، 123السؾاد  انغر -1

 .1432، الرادرة بتارةخ ا ول شعبان عام 37ج ر ع  ،  تعمة  البمدية،2011سشة 
الستعمة  الؾاليـة، ج ر ع ، 2012فبرا ر سشة   21، لسؾافة لـ 1433ربيع ا ول عام  28، السخرخ في 07-12القانؾن رقؼ  -2
 ه.1433ربيع الثاني عام  07، الرادرة بتارةخ 12

 .121، 119هشية شرةف، مرجع سابة، ص ص  -3
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نغرا  ن طبيعة وماؾنات هذ  الشفايات تذبن  ،الحرفية التجارةة والشفايات الشاجسة عؽ الشذاطات
 .1الشفايات السشزلية

 ات في الحفاظ عمى السغيخ الجساليالشفاي ور تنسيندثالنا9 
 شتج عؽ عسميات البشاء الكثيرة وانتاج السدن الجد دة، ونذاطات اإلندان اليؾمية، مخمفات 

، بيث لؼ يعد يقترر لن السغور الجساليكثيرة ومتشؾعة، تخدي إل  تمؾث السحيا، وتذؾةن 
التخمص مؽ الشفايات والسمؾثات الزارة داخل السحيا الحزري عم  تحقية البعد البيئي، بل 

جد دة في التعامل مع السجال الحزري ورفع مدتؾي  وراء طرق وأساليهتعدي ذلػ إل  الدعي 
فشغافة ومشن  الشتيجة إيجاد محيا معيذي بيئي نغيف مكئؼ ومرةل لحياة السؾاطؽ ، 2جسالن

 ا زقة تعاس الؾجن الجسالي لمسدن.
 السظمو النالث9 القهاعج الستعمقة بسقتزيات الدكيشة العامة

مؽ أ دا بقؾق الفرد عم  الدولة أن يعيش بياة يدؾدها الودوء والرابة والدايشة العامة، 
مرادر الزؾضاء واالزعاج، وقد سع  السذرع إل  تؾفير السدابات الخزراء   عيدا عؽ كل
لوا في ترفين عؽ الشفس واالستجسام كالحدائة العامة، الستشزهات، وسؾه نتظرق مك ماكؽ ل

، دون أن نشد  أن لمعائكت أطفال   مس الحاجة إل  مدابات لمعه والترفين  )الفخع األول(
التجسعات الداانية  حاجة لسؾاقف  أن ، إضافة إل الناني()الفخع ن في وذلػ ما سشؾضح

 .)الفخع النالث(عتبارها مؽ ا ساسيات والزرورةات، ونتعره عم  ذلػ في  ا ،الديارات
 الفخع األول9 السداحات الخزخاء

السدابات الخزراء هي الؾجن الظبيعي لمسد شة و ؾرة مؽ  ؾر الظبيعة داخل العسران، 
اخل التؾسع العسراني وفي السدن الجد دة مع ضرورة بسا توا، وهذا ما لذا وجه إيجادها د

                                                           
، مقــال مشذــؾر فــي مجمــة البحــؾث (السبــادا العامــة لتدــيير الفايــات الرــمبة الحزــرةة فــي التذــرةع الجزائــري ) ،عيدــ  عمــي -1

، 28ص ص  ،2019الجزائـر،  ،06مجمـد  ،02عـدد ال جامعة ابؽ خمدون، تيارت،عؽ  الرادرةالعمسية في التذرةعات البيئية، 
29. 

 .59، 58بسذة ماي، مرجع سابة، ص ص -2
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الستعمة بتديير السدابات الخزراء وبسا توا  06-07مؽ القانؾن  02نر  عمين السادة 
 ،، إذ  وده هذا القانؾن إل  تحديؽ اإلطار السعيذي وضرورة إدراجوا في كل بشاء1وتثسيشوا

 .2 ن زةادة السدابات الخزراء يزفي جسالية ال نغيرة لوا لمسد شة
 أوال9 تعخيف السداحات الخزخاء

  نوا السجال الترابي الذي يغظي أيمه تربتن إما  داط نباتي،  ،السدابات الخزراء تعره
أو مغروسات مؽ ا شجار أو الذجيرات، وباإلماان استعسال السدابات الخزراء الخا ة أو 

إماانية تخريروا إلقامة إبدي  ،مؽ بيؽ ذلػ مثك ،سؾمية  يراض متشؾعة ندبياالع
 .3ممعه رةاضي، متشز  ترفيوي، أو بديقة عسؾميةالتجويزات عم  يرار 

فبالريؼ مؽ استعسالن لوذا السرظمل في عدة قؾانيؽ، لؼ يعره  ،أما السذرع الجزائري 
الستعمة بتديير السدابات  06-07مؽ القانؾن  04السدابات الخزراء إال طبقا لشص السادة 

الخزراء وبسا توا وتثسيشوا عم  أنوا: "السشاطة أو جزء مؽ السشاطة الحزرةة يير السبشية، 
السؾجؾدة داخل مشاطة بزرةة أو مشاطة  راد بشاؤها والتي  الشباتات و والسغظاة كميا أو جزئيا 
 .4تكؾن مؾضؾع ترشيف..."

 ت الخزخاء في التذخيع الجدائخي ثانيا9 اإلطار القانهني لمسداحا
سشحاول التعرض لبعض القؾانيؽ والسراسيؼ التي تشاول  السدابات الخزراء عم  الشحؾ 

 التالي:
 
 

                                                           
سا توــــا ، الستعمــــة بتدــــيير السدــــابات الخزــــراء وب2007مــــاي  13، الســــخرخ فــــي 06-07مــــؽ القــــانؾن  02انغــــر الســــادة  -1

 ه.1428ام ربيع الثاني ع 25، الرادرة بتارةخ 31وتثسيشوا، ج ر ع 
 .601، 600بسذة ماي، مرجع سابة، ص ص  -2
عــؽ  لعمــؾم القانؾنيــة، الرــادرة، مقــال مشذــؾر فــي مجمــة ا(السدــابات الخزــراء فــي الجزائــر نقــائص وتحــديات) ،جسيمــة دوار -3

 .279ص  ،2019الجزائر،  ،02، العدد 04جامعة زةان عاشؾر، الجمفة، السجمد 
 ، مرجع سابة.06-07مؽ القانؾن  04انغر السادة  - 4
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 الستعما بالتييئة والتعسيخ9 18-81القانهن رقم  -

يعتسد عميوا في أي دراسة، فبعد التعسة في تحميل  ،سيةومرجعية أسايذال هذا القانؾن ركيزة 
نجدها أعظ  أهسية لمسؾاقع السخررة إلقامة التجويزات  ،وبالشغر في جؾانبوا ،مشن 31السادة 

سدتؾ فات والسدارس وبدود السدابات الخزراء كالظرق الرئيدية وال ،ا ساسية واالجتساعية
سع  جاهدا لتؾفير السدابات  29-90فعن القانؾن السذجرة، الحدائة والبداتيؽ..(، )ا ماكؽ 

أ حاب مؽ خكل الزامن  الخزراء وعسل عم  االهتسام  الشديج العسراني مؽ الجانه الجسالي،
 .1د انجازهامشاطة خزراء بؾل البشايات السرا  عنذاءرخص البشاء 

 9والبشاء متييئة والتعسيخالعامة ل الستعما بقهاعج 064-80السخسهم التشفيحي  -

جاء هذا السرسؾم في  عض مؽ مؾاد  عم  ت كيد ضرورة ضسان وجؾد السدابات 
أو هدم عدد كبير مؽ  في أي مذروع، كسا ترفض كل رخرة بشاء  شجر عشوا قظع الخزراء
 .2ا راضي السخررة إلبداث الحدائة والسدابات العسؾميةكسا يسشع البشاء في ا شجار، 

عم  باالت  ،الدالف الذكر 175-91مؽ السرسؾم التشفيذي  30نر  السادة هذا و 
إن لؼ تتؾفر مدابات خزراء، وباالت مشل رخرة البشاء إذا تؼ إنذاء  ،رفض رخرة البشاء

 .3السذروعوتويئة السدابات الخزراء  التشاسه مع أهسية وطبيعة 

 الستعما بحساية البيئة في إطار التشسية السدتجامة9 01-12القانهن رقم  

يعتبر قانؾن بساية البيئة في إطار التشسية السدتدامة ا كثر ارتباطا  فكرة البعد الجسالي 
ة عم  وجؾب مراعا ،مشن 65نص السادة لخارجي لمسد شة، بيث جاء في والحفال عم  السغور ا

الترفين في الغا ات الرغيرة والحدائة العسؾمية ومدابات  ية البيئة، إذ تداهؼاعتبارات بسا

                                                           
 .138راضية عباس، مرجع سابة، ص  - 1
 .85 ، مرجع سابة، ص كسال تكؾاش - 2
 ، مرجع سابة.175-91، مؽ السرسؾم التشفيذي 30انغر السادة  -3
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إضافة إال أنن قد أكد عم  مشع وضع الكفتات اإلشوارةة التي قد ، 1تحديؽ اإلطار السعيذي
 .2تسس  السغور الجسالي خا ة في السدابات الخزراء أو عم  ا شجار

 حسايتيا وتنسيشيا9الخزخاء و الستعما بتدييخ السداحات  15-16القانهن  -

يؽ نؾعية السدابات أنن سع  جاهدا إل  تحد ، إالانؾن عم  الريؼ مؽ بداثة هذا الق
كل نؾع،  عم  ترقية وانذاء مدابات خزراء فيالخزراء الحزرةة السؾجؾدة، مع العسل 

بشاء، تتكفل مع إلزامية إدراجوا مع كل مذروع  ،إضافة إل  تؾسيعوا  الشدبة لمسدابات السبشية
ووفقا لسا جاء في مؾاد هذا القانؾن مؽ ، 3 ن الدراسات الحزرةة والسعسارةة العسؾمية والخا ة

فعن السدابات الخزراء تعد أهؼ معيار يحدد مدي التؾازن بيؽ اإلندان  ،40إل   02السادة 
إضافة إل  ، 4والبيئة، كسا أنوا مخشر  الغ الداللة عم  نؾعية الحياة ودرجة الرفاهة في السدن

تعظي قيسة لمسدن وا بياء، وتعسل ا شجار عم  إضفاء عشرر  (مشاعر خك ة) تذايموا
 .5الظبيعة والجسال عم  السشذيت والسرافة وتكدر مؽ بدتوا و كبتوا

مسقا يس ، ريؼ البعد عؽ مظا قتوا لالسدابات الخزراء في القانؾن الجزائري  تحغ وبوذا 
ومؽ  سيؼ عسميات  ،مؽ الشغام العام الجسالي لمبيئة تعتبر القانؾنية، إذالعالسية  الحساية 

                                                           
 ، مرجع سابة.10-03مؽ القانؾن  65انغر السادة  -1
 مؽ نفس القانؾن. 66انغر السادة  -2
، مــذكرة تخــرج ماسمــة لشيــل -مد شــة خشذــمة نسؾذجــا–ر السدــابات الخزــراء لسد شــة متؾســظة اشــاالية تدــيي ،أبــؾ  اــر بدعيــدة -3

 شوادة ماستر فرع تديير التقشيات الحزرةة، تخرص تدـيير السـدن والتشسيـة السدـتدامة، جامعـة العربـي بـؽ مويـدي، أم البـؾاقي،
 .60، 59، ص ص 2016-2015 الدشة الجامعية

، مقـال مشذـؾر فـي مجمـة البحـؾث (فكـرة الشغـام العـام الجسـالي وتظبيقاتوـا فـي التذـرةع الجزائـري ) ،عميان بؾزةان، عمي فتـاه - 4
 .27ص  ،2015الجزائر،  ،01العددفي الحقؾق والعمؾم الدياسية، الرادرة ، عؽ جامعة تيارت، 

، مـذكرة مقدمـة لشيـل -سدـيمةدراسـة بالـة مد شـة ل–واقع السدابات الخزراء وت ثيرها عم  البيئة الحزرةة  ،سميسة مشرؾري  - 5
الدــشة  شــوادة الساســتر ا كــاديسي، كميــة عمــؾم ا رض والكــؾن، معوــد تدــيير التقشيــات الحزــرةة، جامعــة دمحم بؾضــياه، السدــيمة،

 .13، ص 2017-2016 الجامعية
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، وبالتالي فعن وجؾب إنذاء 1التويئة والتعسير، وليس مجرد اجراءات عرفية لتجسيل السحيا
 مؽ بيث الجسال والرونة. ،ت ثير عم  مغور السد شة لوا أنؾاعوا ، ذت السدابات الخزراء 

 في تخقية اإلطار الجسالي لمسجيشةخاء ثالنا9 دور السداحات الخز

ياسؽ دور السدابات الخزراء في تجسيل السدن والسباني الداشية وتحديؽ وترقية اإلطار 
مداان مؽ أجل بساية البيئة العسرانية، وذلػ بده ما نر  عمين السادة لالسعيذي السشاسه 

السدابات الخزراء عم  ضرورة ترقية تؾسيع  06-07مؽ القانؾن  05و 04الفقرتيؽ  02
، كسا تداعد السدابات الخزراء عم  ترقية أذواق السؾاطشيؽ وبدوؼ 2 الشدبة لمسدابات السبشية

السدني وثقافتوؼ البيئية، إل  جانه إضفائوا لسدات جسالية بشباتاتوا السختمفة وأشاال تويئتوا 
واالبتعاد عؽ ضؾضاء كسا تقؾي مؽ شعؾرهؼ  االنتساء وا لفة لسشاطة إقامتوؼ  ،وتجويزاتوا
ر.  التحز 

إن السشاطة الخزراء تخدي جسمة مؽ الؾعائف مؽ بيشوا وعيفة تشقية الوؾاء، والؾعيفة 
الجسالية والؾعيفة االجتساعية، وهاتيؽ الؾعيفتيؽ تداهسان  ذال كبير في السحافغة عم  

ن أي بثؾر في التؾازن الشفدي لداان، إن مغور السد شة العسراني يجه أن يغور متشاسقا دو 
وجن السد شة، والبمدية هي الجوة التذرةعية في كل مد شة وهي الزا ا لوذ  الحركة، كسا أن لوا 

 .3مشوا اال كح البيئي وتويئة السشاطة الخزراء ،أدوارا عد دة

 

 

 
                                                           

 .28دابة، ص السرجع العميان بؾزةان، عمي فتاه،  - 1
، مقــال مشذــؾر فــي مجمــة تذــرةعات التعسيــر (فغــة عمــ  االســتدامة البيئيــةدور السبــاني الخزــراء فــي السحا) ،باجــة وافــي - 2

 .187، 186ص ص  ،2017الجزائر،  ،04العددوالبشاء، الرادرة عؽ جامعة مدتغانؼ، 
 .306، 305جسيمة دوار، مرجع سابة، ص ص  -3
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 الفخع الناني9 مداحات األلعاب

برة مؾجوة لفئة ا طفال، تؼ تويئتوا الستقبال وعيفة  ةمدابة المعه هي كل مداب
بغائر التدمية، مدارس، دور  المعه، موسا ياؽ الساان الذي تتؾاجد فين أبياء ساشية، بدائة،

 .1بزانة

عم  وجؾب تؾفير  09/01طبقا لشص السادة  175-91وقد جاء في السرسؾم التشفيذي  
عم  الحفال عم   29-90، كسا عسل القانؾن وةتكفل بوا  ابه السذروع 2مدابات لأللعاب

رورة إنجاز باجز فا ل إل  ض جراء أشغال البشاء أو الودم، ودعامدابات المعه في بالة إ
 اعتبارها أماكؽ مخررة ، 3هذ  السدابات وماان ا شغالمادي ومرئي ليك ونوارا ما بيؽ 
 عؽ الشفس. لألطفال مؽ أجل المعه والترفين

 9 مداحات المعو داخل األحياء الدكشيةأوال

مشذ ة  القرب أو بيؽ السباني الداشية، تراع  فيوا  ،هي مدابات لعه مخررة لألطفال
مؽ دون أي  ،أ ؽ  شبغي أن ياؾن ا طفال قادرةؽ عم  الذهاب لمعه ،كل معا ير الدكمة

ندبي ومدابات  أمان وكذلػ الترفين والتدمية في بيئة قرةبة مؽ السشزل وفي ،وبؾادث أخظار
 فوي ،4الداشية السزودة  عدة ألعاب )معدات لتدرةه التؾازن، أرجؾبة...( المعه داخل ا بياء

هي الساان الذي يعتبر  اآل اء أمانة  طفالوؼ وذلػ و  ،داخل ا بياء الداشية السقامةسدابات ال
  نوؼ تح  رقابتوؼ ومدخوليتوؼ وأعيشوؼ.

                                                           
 ة أم البــؾاقي مــؽ أجــل مد شــةتويئــة مدــابات لعــه ا طفــال فــي مشــاطة الدــاؽ الجســاعي لسد شــ ،فاطســة ســؾةعدي، رةــؼ ســسية -1

 الدـشة الجامعيـة ، مـذكرة لشيـل شـوادة الساسـتر تخرـص تويئـة  مذـارةع السد شـة، جامعـة العربـي بـؽ مويـدي، أم البـؾاقي،مدتدامة
 . 04، ص 2017-2018

 ، مرجع سابة.175-91مؽ السرسؾم التشفيذي  09/01انغر السادة  -2
 ، مرجع سابة.29-90مؽ القانؾن  72 انغر السادة -3
 مدـاؽ 100دراسة بالة بـي –مدابات لعه ا طفال داخل ا بياء الداشية بيؽ العجز الكسي والكيفي  ،دمحم أميؽ ربسؾن  -4 

، مــذكرة مقدمــة ضــسؽ متظمبــات نيــل شــوادة الساســتر، تخرــص تدــيير الســدن والتشسيــة السدــتدامة، معوــد تدــيير -مد شــة تاممؾكــة
 .32ص  ،2017-2016 الدشة الجامعية ت الحزرةة، جامعة العربي بؽ مويدي أم البؾاقي،التقشيا
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 القانهن الجدائخي 9 مداحات المعو في نياثا

لؼ  متف  إل  وضع معا ير خا ة  سدابات  ،إن السذرع الجزائري في الؾق  الدابة
قد تؼ تحد د السعا ير الدنيا الؾاجه ، و 1983التحد د سشة ا لعاب، إل  ياية بداية الثسانيشات وب

ر الؾزاري ابتراموا بتحد د السدابات السسشؾبة لسدابات المعه والسدابات الخزراء في السشذؾ 
السخرخ  5268الرادر عؽ وزارة الداؽ والبشاء والتعسير الخاص بتويئة التجزئات الترابية رقؼ 

 وكان  عم  الشحؾ التالي: 1983مارس  05في 

  الشدبة لسدابات المعه. /ساكؽ2م 1.5 
 /ساكؽ  الشدبة لمسدابات الخزراء.2م 2 

أنوا ال تدسل بتويئة السدابات التي تدتجيه البتياجات مختمف  ،والسكبظ مؽ هذ  القيؼ
فئات الداان وتبق   عيدة عؽ السعا ير السعتسدة في الدول ا كثر تقدما، فؾجه عم  الويئات 
السامفة  ععدادها واالشراه عميوا أن تؾفر مدابات لأللعاب وتكؾن آمشة مؽ بيث تويئتوا 

 طفال رات التروةج لدعؼ وتسؾةل السدابات إلشراه اوتشغيسوا وتحد د ابتياجاتوا، وموا
 وتحديؽ معارفوؼ ومواراتوؼ.

إن تؾفر  عض السشاطة عم  مدابات مخررة لمعه ال يعشي تحقية اكتفائوا  
الترفيوي، فك يافي تثبي  ا لعاب عم  ا رض لدشؾات دون مراجعة لسحاولة  يانتوا مرة 

رمؾز الرقي والت لة الحزري السرتبا  عررنة السد شة ، ف ماكؽ لعه ا طفال تعتبر مؽ 1أخري 
 وجسالوا.

 

                                                           
دراســة ميدانيـة لسد شــة تيــزي –دور السدـاؽ العــائمي  فزـائن الــداخمي والخـارجي فــي تذـايل شخرــية الظفـل ) ،رزةقـة بؾشــمقية -1

الجزائـر  ،01العدد يئة، الرادرة عؽ جامعة  اتشة، ، مقال مشذؾر في مجمة العسارة و بيئة الظفل، مخبر طفل السد شة والب(-وزو
 .17ص  ،2016
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 الفخع النالث9 مهاقف الديارات

هي أماكؽ موي ة خريرا لتؾقيف الديارات داخل السحيا العسراني، وتعتبر ممحقات 
بيث تداعد عم  تشغيؼ بركة السرور في جسيع السرافة العسؾمية، وتدول الحركة  ،الظرةة

إعظائن مشغرا اقترادي والذي يفرض عم  التقشي  وتعتبر مؾاقف الديارات بل ،عم  الظرقات
 .1جسيك وهي عم  عدة أنؾاع الستعامد، ا فقي، السائل

يقرد بوا أيزا ا ماكؽ السخررة لسؾاقف الديارات التي تكؾن مؾضؾعة أمام  
يساؽ تقديؼ ، 2د شة ذرط أن تؾزع  ذال مشغؼ والئة لمحفال عم  جسالية الس ،الؾبدات الداشية

إما أن تكؾن مؾاقف متؾازةة وهي التي تقف الديارة بوا  ،السؾاقف  جؾار ا ر فة إل  نؾعيؽ
 .مؾازةة لر يف، أو مؾاقف مائمة وهي التي تقف الديارة بوا مائمة عم  الر يف بزاوةة

 رابة عم  الزامية  175-91مؽ السرسؾم التشفيذي  09و 08وجاء في نص السادتيؽ  
مشذيت كفيمة  زسان تؾقيف الديارات السظا قة البتياجات جاز  ابه العسارة الداشية ان

 العسارة، وفي بالة العسارات العسؾمية والسااته والستاجر والسخسدات، يجه أن تكؾن مدابات
السشذيت كافية بت  تدسل  سشاورة وتؾقف سيارات العسل وسيارات السدتخدميؽ والسدتعسميؽ 

 .3ؽ السخسدةائوزب

                                                           
 .10دمحم أميؽ ربسؾن، مرجع سابة، ص  -1
، مذكرة ماسمة -دراسة ميدانية في السد شة الجد دة عمي مشجمي–دور القظاع الخاص في إنذاء السدن الجد دة  ، باح مزواد -2

لشيل شوادة الساجدتير في عمؼ االجتساع الحزـري، كميـة العمـؾم اإلندـانية والعمـؾم االجتساعيـة، جامعـة مشتـؾري، قدـشظيشة، د س 
 .73ج، ص 

  ، مرجع سابة.175-91مؽ السرسؾم التشفيذي  09/01، 08انغر السادتيؽ  -3
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 خالصة الفرل9

تؼ مؽ خكل الدراسة محاولة تحد د القؾاعد العامة الستعمقة  التويئة والتعسير، وذلػ  التظرق 
والتي تعتبر كزؾا ا  175-91كسا هي مذكؾرة في السرسؾم التشفيذي رقؼ  ،إليوا  التدمدل

عسرانية بد مة في بالة يياب أدوات التويئة والتعسير، بيث تؼ طربوا  التدرج وذلػ بدءا 
 القؾاعد الستعمقة  سؾقع البشايات والظرق السخدية إليوا، ثؼ القؾاعد الستعمقة  سؾقع البشايات 

ا خير إل  القؾاعد الستعمقة  اثافة ومغور البشايات، دون أن نتغافل عؽ وبجسوا، وتظرقشا في 
دور هذ  القؾاعد في تبيان مدي تكفموا في تحقية البعد الجسالي لرونة وبواء السد شة، فوي تعد 
 مؽ القؾاعد الكزمة لتؾفير التجسعات العسرانية والتي تمبي ابتياجات ومتظمبات أفراد السجتسع.

إال أن تمػ القؾاعد الستعمقة  ،الشغام العام يعتبر مؽ العشا ر التقميدية وباعتبار أن
العامة هي مؽ ا ولؾةات الزرورةة الؾاجه  سقتزيات الشغام العام )الرحة، ا مؽ، الدايشة( 
مع إضفاء المسدة الفشية الجسالية  ظا ع  ،ارفاقوا في كل تجزئة عسرانية وبظرةقة بزارةة

 سال ورونة الرواء.عسراني بد ث  وتؼ  ج

إن السذرع الجزائري اهتؼ  السغور الجسالي لإلطار يير السبشي وسع  إل  ترقيتن وتظؾةر  
مؽ خكل سشن لترسانة مؽ القؾانيؽ والقؾاعد، دون إيفالن لمعسل عم  ترقية السغور الجسالي 

 لإلطار السبشي وذلػ ما سشؾضحن  ذال مؽ التفريل في الفرل الثاني.

  

 



 

 

 الفرل الناني
تخقية السغيخ الجسالي لإلطار السبشي في التذخيع 

 الجدائخي 
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 رــفة عامــة، وفــي الجزائــر  رــفة خا ــة عمــ  اهتســام يحــؾز العقــار فــي الــدول السغاربيــة 
 الشغام العام العسراني. إلرساءوذلػ مؽ أجل ترقيتن والسحافغة عمين  ،كبير مؽ طره السذرع

 ،مدـ  جسالوـا العسرانـي نغـرا لتدـارع وتيرتوـا ،وقد شودت السدن الجزائرةة تحـؾالت عد ـدة 
 .ف نتج  العد د مؽ السباني يير الستجاندة ويير السشتوية

الــــذي يحــــدد وةــــشغؼ نذــــاط الترقيــــة  04-11ومــــؽ بــــيؽ الشرــــص القانؾنيــــة، القــــانؾن رقــــؼ  
مشــن تــشص عمــ  أنــن :"يجــه أن تدــع  كــل عسميــة تجد ــد عسرانــي  08العقارةــة، وبالتحد ــد الســادة 

 العسرانية الدارةة".وكذا مظا قتن لمسعا ير إل  جسال اإلطار السبشي وتحديؽ رابة السدتعسميؽ 

ا جد ــدا الستسثــل فــي القــانؾن دث السذــرع قانؾنــأجــل بــل هــذ  السذــامة العسرانيــة اســتح ومــؽ 
:    مشــن 12والــذي نــص فــي الســادة السحــدد لقؾاعــد مظا قــة البشايــات واتســام إنجازهــا،  15-08رقــؼ 

ولوـذا الغـرض يدـتمزم السحافغـة عميـن  ،العـامالجسالي لإلطار السبشي مؽ الرالل "يعتبر السغور 
 .وترقيتن"

الخارجي، إضـافة إلـ  ترقيـة السغوـر الجسـالي  كسال مغورهااأي البد أن تتسؼ البشايات مع 
مــؽ خــكل فــرض ارتفاقــات التعسيــر عميوــا وترميسوــا واعــادة ت هيموــا،  ،لمسستمكــات ا ثرةــة العقارةــة

وذلــػ مــؽ أجــل إعظــاء  ــؾرة مثاليــة واضــحة عـــؽ وجــن السد شــة، وهــذا مــا ســشتشاولن  ذــيء مـــؽ 
)السبحــث تحــ  عشــؾان مؾا ــفات انجــاز واتســام البشايــات،  )السبحــث األول(التفرــيل مــؽ خــكل 

 سستمكات الثقافية العقارةة. عشؾان ترقية السغور الجسالي لم الناني(
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 السبحث األول9 مهاصفات إنجاز وإتسام البشايات

مداؽ، ا مر لداان مسا زاد باجتوؼ متدارع لشود السحيا العسراني في الجزائر نسؾ م
دد كبير مؽ البشايات يير الذي أدي إل  بدوث فؾض  مد  الشديج العسراني،  دبه انتذار ع

 الذرعية.

ي نص عم  التدؾةة والذ 15-08تؼ إ دار القانؾن رقؼ  ،2008سشة بيث أنن وفي  
والوده مشن استكسال وضعية البشايات والحرؾل  ،ؼ تدؾةة الؾعاء العقاري الذاممة التي تز

السخطر تح  عشؾان قؾاعد  )السظمو األول(  سشدات السمكية هذا ما سشتعره عمين في عم
مظا قة البشايات، كسا أوجه هذا القانؾن باالت معشية بتدؾةة البشايات وفة شروط ومقا يس 

 تح  عشؾان وضعية )السظمو الناني(واستثش   عض الحاالت وهؾ ما سشؾجز  في عسرانية 
،  اإلضافة إل  أن القانؾن جاء مدعؼ  العد د مؽ 15-08البشايات الؾاردة ضسؽ القانؾن 
ا ساس والركيزة بيث أنوا مذتركة بيؽ الؾزارات هدفوا وضع  02التعميسات وتسثل التعميسة رقؼ 

 (.السظمو النالثالخارجي ) لسعالجة أشغال إتسام السغور تدابير

 بشاياتالسظمو األول9 قهاعج مظابقة ال

سشحاول مؽ خكل هذا السظمه التعره عم  إجراء تحقية مظا قة البشايات واتسام إنجازها 
 15-08ة مظا قة البشايات في عل القانؾن خرائص قؾاعد تحقي ، ثؼ تحميل)الفخع األول(

(، مع إبراز دور مظا قة البشايات واتسام إنجازها في تظبية البعد الجسال لإلطار الفخع الناني)
 .)الفخع النالث(السبشي 

 الفخع األول9 تعخيف إجخاء مظابقة البشايات وإتسام إنجازىا

سؾاء كان البشاء برخرة بشاء أو بدونوا،  ،تدؾةةمتدميؼ رخص ل ،يقرد بتحقية السظا قة
 ذرط أن تكؾن البشاية متظا قة مع قؾاعد استعسال ا راضي ومع قؾانيؽ  ،متسؼ أو يير متسؼ
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نقل البشاء مؽ مجال السخالفة إل  السجال الذرعي السظابة  ،التعسير، والتي  تؼ  سؾجبوا
عم  أن  15-08مؽ القانؾن  02السادة  ونجد أن السذرع الجزائري أقر  سؾجه نص، 1لمقانؾن 

تحقية السظا قة هؾ:" الؾثيقة اإلدارةة التي  تؼ مؽ خكلوا تدؾةة كل بشاية تؼ إنجازها أو لؼ  تؼ 
 .2 الشغر لتذرةع والتشغيؼ الستعمة  ذغل ا راضي وقؾاعد التعسير"

ونعشي بوا أيزا إبراء البشاء مؽ العيؾب التي اعترتن أثشاء تشفيذ أشغال البشاء، بيث كمف 
 اعتبارها سمظة ضبا إداري  سوسة الدور عم  بدؽ تظبية القؾانيؽ  ،مظة اإلدارةةالسذرع الد

، وهذا عم  خكه قانؾن 3السشغسة لمبشاء في إطار تدؾةة ا مكه العقارةة الخا ة السبشية
 الشص عم  أباام التدؾةة دون أن  ؾرد  ،الذي اكتف السذرع فين 25-90التؾجين العقاري رقؼ 

  ن التدؾةة القانؾنية امتدت لتذسل تدؾةة  ،يساششا القؾل ،اء عم  التعارةفوبش ،تعرةفا لوا
 .4الذي يحتزؽ البشاية والذي يعد جزء مشوا ،الؾعاء العقاري 

إضافة إل  أن هذ  البشايات أو الداشات يرظمل عميوا  عدة تدسيات متشؾعة ومختمفة، 
أال وهي الداؽ يير الكئة، البشاء العذؾائي، الداؽ أو البشاء  ،لكشوا تتفة في نفس السعش 

وذلػ  الشغر  ،يير القانؾني، إذ  تدؼ بشقص أو انعدام التجويزات ا ساسية والبش  التحتية
  .5لدرعة وتيرة نسؾ  واختكه أشاالن السعسارةة وأنساط استغكل ا راضي التي تدتقظبن

                                                           
، أطروبــة مقدمــة لشيــل تشغــيؼ التويئــة العسرانيــة فــي التذــرةع الجزائــري رخرــة البشــاء وشــوادة السظا قــة كــيليتيؽ ل ،خيــرة لعيــدي -1

شــوادة دكتــؾرا  الظــؾر الثالــث فــي الحقــؾق، تخرــص قــانؾن عقــاري، كميــة الحقــؾق والعمــؾم الدياســية، جامعــة عبــد الحسيــد ابــؽ 
 .67، ص 2019-2018 الدشة الجامعية  اديس، مدتغانؼ،

، يحـدد 2008جؾةميـة سـشة  20، السؾافـة لــ 1429رجـه عـام  17، السـخرخ فـي 15-08 ، مؽ القـانؾن 02/06انغر السادة  -2
 ه.1429، الرادرة بتارةخ ا ول شعبان عام 44بشايات واتسام إنجازها، ج ر ع قؾاعد مظا قة ال

 سجمـــة ، مقـــال مشذـــؾر (تـــراخيص التعسيـــر االســـتثشائية الستعمقـــة بتحقيـــة مظا قـــة البشايـــات واتســـام إنجازهـــا، )عمـــي بـــؽ شـــعبان -3
 .22ص  ،2017الجزائر،  ،05الدراسات القانؾنية السقارنة، الرادر عؽ جامعة اإلخؾة مشرؾري، قدشظيشة، العدد 

، مقـال مشذـؾر فـي (15-08ييـر السظا قـة فـي إطـار القـانؾن  التدابير الستبعـة لتدـؾةة البشايـات) ،فا زة جروني، ممياة  ظشية -4
ص ص  ، 2018الجزائـر،  ،09، مجمـد03ادر عـؽ جامعـة بسـة لخزـر، الـؾادي، العـدد مجمة العمؾم القانؾنية والدياسـية، الرـ

743 ،744. 
 .23، 22عمي بؽ شعبان، مرجع سابة، ص ص  -5
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 04-17مظابقة البشايات في عل القانهن  الفخع الناني9 خرائص قهاعج تحقيا

والتي سؾه نؾجزها  ،سجسؾعة مؽ الخرائصإجراء تحقية السظا قة السدتحدث    تسيز
 مؽ خكل ما  مي:

 أوال9 طابع اإللدامية والتهقيت

أي لوا مدة قانؾنية محددة متسثمة في خسس  ،تتدؼ قؾاعد تحقية السظا قة   نوا مخقتة
لتشتوي شور أوت مؽ  ،، لكؽ تؼ تسد د العسل  ن لثكث سشؾات أخري 2013سشؾات إل  ياية 

فارت ت إل  تسد د آخر  بدأ مؽ  ،، لؼ تكؽ هذ  السدة كافية لإلدارة لتدؾةة البشايات2016ستة 
في  2014انؾن السالية لدشة ، وجاء هذا التسد د  سؾجه ق2019وةشتوي سشة  2016سشة 
عد ل السادة ، والتي نر  عم  ت2018مؽ قانؾن السالية لدشة  113وأيزا السادة  74مادتن 
،  حيث يسدد العسل بوذا القانؾن   ثر رجعي لثكث سشؾات أخري 15-08مؽ القانؾن  93رقؼ 

 .20161أوت  03مؽ تارةخ 

زاميا، إل  أن اإلدارة ال تباشر ذلػ إال والجد ر  الذكر أن هذ  القؾاعد تكتدي طا عا إل 
، إذ يعد إلزاميا تحقية مظا قة 23 عد طمه أو ريبة مؽ بائز البشاء وفقا لسا نر  عمين السادة 

كل بشاية مخالفة لتعسير، وةفرض عم  مالكي وأ حاب السذارةع أو كل متدخل مخهل في 
البشايات الحائزة عم  رخرة البشاء  إن إلزامية تدؾةة ،2اتخاذ اإلجراءات الكزمة لوذا الغرض

سؾاء كان  متسسة أو في  ،حائزة عم  رخرة البشاءاليير شوا يير مظا قة لوا، والبشايات لك
طؾر اإلتسام فعن الوده مؽ اإللزامية هؾ وضع بد لسعالجة الشديج العسراني في الجزائر وترقية 

 .3شي والجساليوضسان اندجام اإلطار السبشي وتشاسقن وترقية مدتؾا  الف

                                                           
(، مقــال مشذــؾر -ا ســباب وا هــداه- 15-08عســل  قــانؾن مظا قــة البشايــات رقـؼ تسد ـد ال، )خديجـة مؾســاوي، بدــؽ بسيــدة -1

 .53ص  ،2020الجزائر،  ،02در عؽ جامعة لبميدة، العدد في مجمة الدراسات الحقؾقية، الرا
 ، مرجع سابة.15-08ن ، مؽ القانؾ 07انغر السادة  -2

 .484خيرة العيدي، مرجع سابة، ص  - 3
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 ثانيا9 طابع الذسهلية

وانسا  ،أنن ال ياتفي فقد بتدؾةة البشايات يير السظا قة ويير الستسسة ،يقرد بوذا اإلجراء
يحتزؽ البشاية، والذي يعد جزء ال  تجزأ مشوا وال يساؽ  تعدي إل  تدؾةة الؾعاء العقاري الذي 

 .1ايفالن  ن البشاية ممترقة  ا رض

 لتعسيخ والبشاءلمقهاعج العامة  التبعيةطابع ثالنا9 

تكؾن طبقا لمقؾاعد العامة  15-08نعشي  ن أن عسمية تدؾةة البشايات في إطار القانؾن 
أي ال يجه أن تسس التدؾةة  حقؾق الغير أو  االرتفاقات السشرؾص عميوا  ،تعسير والبشاءمل

 .3 15-08القانؾن  مؽ 16، والسادة 1542-09مؽ السرسؾم التشفيذي 10مسادة وفقا ل

 الفخع النالث9 دور مظابقة البشايات وإتسام إنجازىا في تظبيا البعج الجسال لإلطار السبشي

سعيين إل  الرقي  السحيا لسحيا العسراني هذا القانؾن في سعين إل  الرقي  ا ياسؽ دور
بؾضع بد لمفؾض   ،لمسد شة الجزائرةة، مؽ بكل محاول ترقية اإلطار السبشي العسراني

العسرانية التي تذودها أبياءنا والبحث عؽ الدبل الكفيمة لرفع مؽ قيستوا السعسارةة والجسالية 
 بيؽ مختمف السباني السذامة لوا. تاواالندجام

التي تقتزي  ، معه هذا القانؾن دورا جؾهرةا في السؾازنة بيؽ السرمحة العامة العسرانية
مؽ أجل ترقية إطار مبشي  ،ايكء االهتسام  السغور الجسالي لمسدنالحفال عم  ا مؽ والبيئة و 

إذ يدع  هذا القانؾن إل  وضع  ،4موي   اندجام وبيؽ مسارسة بة السمكية  ال مغاهر  القانؾنية

                                                           
 .744فا زة جروني، ممياة  ظيشة، مرجع سابة، ص  -1
مـــاي  02، السؾافـــة ل 1430ام جســـادي ا ولـــ  عـــ 07، الســـخرخ فـــي 154-09، السرســـؾم التشفيـــذي رقـــؼ 10ادة انغـــر الســـ -2

 .ه1430جسادي ا ول  عام  11، الرادرة بتارةخ 27، السحدد إلجراءات تشفيذ التررةل  سظا قة البشايات، ج ر ع 2009
 ، مرجع سابة.15-08، مؽ القانؾن 16انغر السادة  -3
الؾطشي بؾل اشااالت العقـار الحزـري وأثـر  عمـ  البشايات السعشية بتحقية السظا قة، مداخمة ممقاة في السمتق  ، جسيمة دوار -4

 .311، جامعة دمحم خيزر،  دارة، ص 2013فيفري  17،18التشسية في الجزائر،  ؾمي 
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إطار قانؾني يحدد شروط شغل واستغكل البشايات، وترقية البشايات ذات الظا ع الجسالي 
 .1بترام آجال البشاء وقؾاعد التعسيراة في بالة عدم الحزري، مع إقرار تدابير ردعي

و ل هذا القانؾن إل  مزاهاة تذرةعات الدول الستقدمة، فيسا  تعمة  ،ومؽ جوة أخري 
 السبادرة إل  ترحيل وضعية البشايات لتحقية مظا قتوا واتسام إنجازها بفاعا عم  الشديج 
العسراني واالهتسام  السغور الجسالي الخارجي، مؽ أجل تحقية تعسير مزبؾط ومشدجؼ وفقا 

 .2لمسؾا فات

وتحديؽ  ،نؾن ا داة السشاسبة التي  تؼ بؾاسظتوا ترقية السحيا العسرانيإذ اعتبر هذا القا
اإلطار السبشي في كل أرجاء الؾطؽ قرد تداره البشايات يير الساتسمة وضسان مظا قتوا 

، ومع ذلػ فقا 3مع مراعاة الجؾانه الجسالية وتشاسة التويئة ،والحرص عم  إطارها السبشي
الذي  ،15-08القانؾن رقؼ  ة إل  بد ما، والسدجمة  سؾجه تشفيذلؾبظ أنن ريؼ الشتائج السرضي

 ،4سسل  عتسام إنجاز ومظا قة عدد مؽ البشايات، الزلشا ندجل بغيرة عقارةة هامة يير ماتسمة
هؾ عدم الفرل في  ،ومؽ بيؽ أهؼ العراقيل التي واجو  عسمية تظبية هذا القانؾن في السيدان

اآلاله مؽ السمفات السؾدعة لدي مرالل البشاء والتعسير عم  مدتؾي البمديات، خا ة وأن 
ن أ حابوا ال  ؾلؾن أي  العد د مؽ البشايات أنجزت بدون رخرة أو خارج السحيا العسراني، 

ب  عزوه يير أن الؾاقع  ث ،، وريؼ محاولة السذرع تداره ا وضاعأهسية لمؾاجوة الخارجية
، وهذا راجع لعدة أسباب مشوا عدم فوؼ السخالفيؽ 5الكثير مؽ السؾاطشيؽ عؽ القيام بوذا اإلجراء

، ويياب الؾعي  هسيتن ودور  في تحديؽ جسال محيظوؼ عم  وجن لوذا القانؾن عسؾما
                                                           

، مقـال مشذـؾر (15-08بر الذرعية وفقا  باـام القـانؾن اآلليات القانؾنية لتدؾةة البشايات ي) ،خالد بمجيكلي، دمحم بمجيكلي -1
 .255ص  ،2017الجزائر،  ،04سير والبشاء، الرادرة عؽ جامعة ابؽ خمدون، تيارت، العدد في مجمة تذرةعات التع

 .461، 460ماي بسذة، مرجع سابة، ص ص  -2
ي ، مقــال مشذــؾر فــ(الستزــسؽ قؾاعــد مظا قــة البشايــات واتســام إنجازهــا 15-08معؾقــات تظبيــة القــانؾن ، )عا ــدة مرــظفاوي  -3

 .06ص  ، 2019الجزائر،  ،02عؽ جامعة البميدة، العدد  مجمة البحؾث العمسية، الرادرة 
 .552خيرة لعيدي، مرجع سابة، ص  - 4
 .302راضية عباس، مرجع سابة، ص  - 5
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، إضافة إل  تعقيد 1الخرؾص، نقص اإلعكم والؾق  الظؾةل الذي ت خذ  دراسة هذ  السمفات
هذا ما دفع وزارة الداؽ  ،اءات تدؾةة العقارات  اعتبارها تا عة لؾزارة السالية ومرالحواإجر 

وجو  إل  رؤساء السجالس الذعبية البمدية ومد ري  ،والعسران إل  إ دار تعميستيؽ وزارةتيؽ
أدي إل   ،خا ة المجان التقشية ،وتساطل اإلدارة ،2لتخفيف وتبديا إجراءات السظا قة ،التعسير

 عدم إماانية تدؾةة ولؾ ندبة معيشة مؽ السمفات التي تبق  عالقة بيؽ السد رةات.

 04-17ة البشايات الهاردة ضسن القانهن السظمو الناني9 وضعي

ا قة شغل أو استغكل بشاية اإلنجاز وتحقية مظ إن السذرع فرض أن  تؼ إتسام أشغال
، يير أنن وضع 15-08وأباام القانؾن  29-90انؾن وفقا لمقلحرؾل عم  شوادة السظا قة  ا

استثشاء في تظبية هذا القانؾن في إنجاز وتويئة واستغكل البشايات العدارةة التي تقؾم بوا وزارة 
 .3الدفاع الؾطشي وتقؾم لحدابوا

، والبشايات يير قابمة )الفخع األول(متدؾةة لإل  البشايات القابمة وسشتظرق في هذا السظمه 
 .)الفخع الناني(تدؾةة مل

 متدهيةلالبشايات القابمة  9الفخع األول

 كسا بددها السذرع فيسا  مي: ،السعشية  السظا قة أو القابمة إلتسام اإلنجاز تذسل البشايات

في هذ  الحالة ياؾن  ،البشايات يير الستسسة والتي تحرل  اببوا عم  رخرة البشاء 
يير أنن لؼ  تساؽ مؽ إتسام اإلنجاز  ، ابه البشاية قد تحرل عم  رخرة البشاء

                                                           
-08لشذاط العسراني فـي إطـار القـانؾن  متذرةعات السشغسة ل  تدؾةة وضعية البشايات السخالفة، )زةؽ عزري، كاهشة مزوزي  -1
ص   ،2014الجزائــر،  ،34العمــؾم اإلندــانية، الرــادرة عــؽ جامعــة دمحم خيزــر،  دــارة، العــدد ، مقــال مشذــؾر فــي مجمــة (15
300. 

 درت التعميستيؽ مؽ وزةر الداؽ تتزسؽ كيفية تظبية وتبديا عسمية التحقية في مظا قة البشايات واتسـام إنجازهـا: تعميسـة  -2
، 138/5004، وتعميسـة رقـؼ 08-15تظبية أباام القـانؾن  ، الستزسشة كيفية2009سيبتسبر  10، الرادرة بتارةخ 1000رقؼ 

 ، الخا ة بتبديا كيفيات تحقية مظا قة البشايات واتسام إنجازها.2012سيبتسبر  10الرادرة بتارةخ 
 .299راضية عباس، مرجع سابة، ص -3
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يسشل رخرة إتسام  15-08مؽ القانؾن  19لدبه مؽ ا سباب وفقا لشص السادة 
 اإلنجاز.

مرخرة السدمسة، لوهي يير مظا قة  ،البشايات التي تحرل  اببوا عم  رخرة البشاء 
ظابة مع تيير أن السؾا فات ال ت ،قد أتؼ اإلنجاز ،في هذ  الحالة ياؾن  ابه البشاية

 .مؽ نفس القانؾن  20سشل شوادة السظا قة وفقا لشص السادة الرخرة السسشؾبة لمسعشي  
في هذ  الحالة ياؾن  ،البشايات الستسسة والتي لؼ  تحرل  اببوا عم  رخرة البشاء 

 ابه البشاية شرع في اإلنجاز دون رخرة، يسشل لن رخرة بشاء عم  سبيل التدؾةة 
 نفس القانؾن. مؽ 22طبقا لشص السادة 

البشايات يير الستسسة التي لؼ  تحرل  اببوا عم  رخرة بشاء، في هذ  الحالة قد  
عم  سشد السمكية وشرع في البشاء بدون رخرة أو يير بائز ياؾن  ابه البشاية 

 دبه مخالفة السذروع لقؾاعد التعسير، يسشل رخرة إتسام اإلنجاز عم  سبيل التدؾةة 
  .231 تظبيقا  باام السادة

 متدهيةلقابمة الالفخع الناني9 البشايات غيخ 

تعتبر هذ  البشايات يير  15-08مؽ القانؾن  16ذكؾر في نص السادة تبعا لسا هؾ م
 :2تدؾةة وهي كالتاليمقابمة ل

وةسشع البشاء عميوا، كالبشايات  لكرتفاقاتالبشايات السذيدة في قظع أرضية مخررة  
أو  ،ئي، أو السشجزة عم  مسر مخرص لذباة السيا السشجزة تح  أعسدة التيار الكوربا

 ا سكه الواتفية أو شباة الرره الرحي.
البشايات الستؾاجدة  رفة اعتيادية  السؾاقع والسشاطة السحسية السشرؾص عميوا في  

وبحساية  الديابي والسؾاقع والسعالؼ التارةخية وا ثرةةالتذرةع الستعمة  سشاطة التؾسع 
                                                           

 .564، 560ص لمسزةد مؽ التفا يل انغر خيرة لعيدي، مرجع سابة، ص  - 1
 ، مرجع سابة.15-08، مؽ القانؾن 16انغر السادة  - 2
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وكذا مشاطة االرتفاقات السرتبظة  سظاراتالسؾانئ و ال سا فيوا مؾاقع و  ،البيئة والدابل
 بوا.

البشايات السذيدة عم  ا راضي الفكبية أو ذات الظا ع الفكبي أو الغابية أو ذات  
  استثشاء تمػ التي يساؽ ادماجوا في السحيا العسراني. ،الظا ع الغابي

 البشايات السذيدة خرقا لقؾاعد ا مؽ والتي تذؾ   ذال خظير البيئة والسشغر العام لمسؾقع. 
 البشايات التي تكؾن عائقا لتذييد بشايات ذات مشفعة عامة أو مزرة والتي يدتحيل نقموا 

تكؾن والتي السعدل والستسؼ  29-90نؾن مارر مؽ قا 76والتي تخزع  باام السادة 
 .1مؾضؾع هدم

 الخارجي لمبشايات تجابيخ معالجة أشغال إتسام السغيخالسظمو النالث9 
فيفري  21السخرخة في  02الؾزارةة السذتركة رقؼ جاء في هذا الخرؾص التعميسة 

-08سة لمقانؾن السدعالسحددة لكيفية معالجة أشغال إتسام الغكه الخارجي لمبشايات و  2016
الستعمقة  2014 سبتسبر 04السخرخة في  219وتظبيقا لسزسؾن تعميسة الؾزةر ا ول رقؼ  15

 ه عم   عض السفاهيؼ التي جاءت بوا عتسام البشايات، ومؽ خكل هذا السظمه سشحاول التعر 
، مع ناني()الفخع الالؾاجوات   عتسامترشيفات البشايات السعشية ، وذكر )الفخع األول(التعميسة 

 .)الفخع النالث(إبراز دور التعميسة في تحقية البعد الجسالي 
 الفخع األول9 بعض السفاىيم السشرهص عمييا في التعميسة

ؽ استخرجشا جسمة م ،والؾقؾه عم  كامل جؾانبوا وبيثياتوا ،تعميسةم عد استقرائشا ل
 :السفاهيؼ نؾضحوا كالتالي

 السهاقع ذات األولهية9 

يعمؽ عشن مؾقعا ذو أولؾةة مؽ طره الجساعات السحمية أخذا  عيؽ االعتبار مؾقعن، 
إشعاعن وأهسيتن عم  مدتؾي البمدية التا ع لوا، أو التجسعات أو الؾالية، يذرع  رفة مشتغسة 

                                                           
 .300، 299راضية عباس، مرجع سابة، ص ص   - 1
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بده ا ولؾةات السحددة مؽ طره السجمس الذعبي  ،في إبراء البشايات يير الستسسة
، السحاور الرئيدية ي مداخل السد شة أو التجسعات الحزرةة أو الرةفيةالبمدي، وذلػ عم  مدتؾ 

 .1والدابات والسدابات العسؾمية السيسا الظرق الدرةعة وطرق الديار أو القاعدية

 الخارجي لمبشاية9 سغيخإتسام ال 

عم  أنن  ،يعره إتسام الغكه الخارجي لمبشاية 15-08مؽ القانؾن  02طبقا لشص السادة 
 .2إنجاز تام لمويال والؾاجوة وشباة التويئة التا عة لوا

 الهاجية 

وهي عم  عدة أوجن )واجوة رئيدية، واجوة خمفية،  ،يقرد بوا الؾجن الخارجي لمعسارة
 .والؾاجوات الجانبية( وتسثل الؾاجوة أساس العسارة وجسالوا

 الهاجية الخئيدية9 

وهي  سثا ة الجزء ا كثر أهسية  ،الجؾانه الخارجية  ي بشاء يبدإتعد الؾاجوة الرئيدية 
وتسثل السعيار الذي  ،بيث تحدد أسمؾب ا جزاء الستبعة مؽ السبش  ،مؽ الشابية الترسيسية

 يعتسد عمين في تحد د جسال السد شة.

 الهاجية الخمفية9 

مظمة عم  بديقة أو تسثل الؾاجوة الخمفية الؾجن السعاكس لمؾاجوة الرئيدية، وتكؾن عادة 
 .فشاء وتعتبر جزء ال  تجزأ مؽ العسارة ال يساؽ إهسالن

 

                                                           
، الرــادرة عــؽ وزارة الدــاؽ والعســران والسد شــة ووزارة 2016فيفــري  21، السخرخــة فــي 02التعميســة الؾزارةــة السذــتركة رقــؼ  - 1

 .01الخارجي، ص الداخمية والجساعات السحمية، السحددة لكيفيات معالجة أشغال إتسام الغكه 
 ، مرجع سابة.15-08 ، مؽ القانؾن 02/05انغر السادة  - 2
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 الهاجية الجانبية أو الجشاح9 

شال  عم  الؾاجوات ا مامية، وتكؾن عم تدقا الؾاجوات الجانبية في وضع متعامد 
موسا كان نؾعوا  ،زاوةة أو عؽ  عد مؽ واجوة الويال لمعسارة الرئيدية، والغاية مؽ الؾاجوة

 إعوار جسال البشاية وتبعد اإلبداس  السمل عؽ الشاعرةؽ.

 شيادة إتسام الغالف الخارجي أو الهاجيات9 

عم  أنوا وثيقة التعسير الزرورةة إلتسام إنجاز بشاية قبل شغموا  ،15-08عرفوا القانؾن 
فقد عرفتوا عم  أنوا وثيقة تدمؼ إثر إتسام أشغال الؾاجوات الرئيدية  ،، أما التعميسة1واستغكلوا

وذلػ لت كيد  ابه السمكية بة إعداد أو تجد د كل إيجار لمبشاية أو سجل  ،والجانبية لمبشاية
 .2تجاري لمقيام   ي نذاط تجاري 

 بإتسام الهاجيات الفخع الناني9 ترشيف البشايات السعشية

نكبظ مرة أخري أن  ،التعميسة وتح  عشؾان ترشيف البشايات السعشيةفي الفقرة الثانية مؽ 
ا ولؾةة مخررة  عبراء وترشيف البشايات السعشية والؾاقعة عم  مدتؾي مداخل السد شة 

أي أن هذ   ،والتجسعات وعم  مدتؾي السحاور الرئيدية، أو عم  مدتؾي الفزاءات العسؾمية
طة أخري، و شف  البشايات إل  ثكث أ شاه وةاؾن التعميسة أعظ  أهسية لسشاطة عم  مشا

فرقة متعددة الكفاءات، بيث  تؼ تحد د كل  شف بده ا شغال السزمعة وضبا ذلػ مؽ قبل 
 الحرؾل عم  شوادة إتسام الؾاجوات.كيفيات وتدابير 

 

 

                                                           

، مرجع سابة.15-08 ن مؽ القانؾ  02انغر السادة  - 1 
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 طالء الهاجياتأوال9 أشغل 

 السحيا العسراني،  تتعمة 2012جانفي  09أ در والي والية أدرار تعميسة مخرخة في 
عدم إتسام تويئة الؾاجوات لمسباني و بغ  والتي جاء فيوا ما  مي: لقد البغشا في اآلونة ا خيرة

مسا أثر سمبا عم  السحيا والشسا  ،السسيز لمسشظقة 1 عض مشوا بمؾن مغا ر لمؾن ا بسر
 .العسراني لمسدن

 ثانيا9 أشغال تذظيو الهاجيات

ت مفرد لذا يجه التدقية في اختيار التذظيه لمؾاجواشخرية لواجوة البشاية هي مرآة 
طرائة العسل واختمف  الشؾعيات )يراني ، رخام، دياؾرات الخارجية لمبشاية، بيث اختمف  

 الجبس...( وهشاه مؽ يدتخدم )الخذه، الظؾب، ا بجار( وكل بده ذوقن واختيار .

 ثالنا9 أشغال اإلنياء أو تجسيل لحين استئشاف العسل الييكمي لمبشاية )الييكل والبالط(

 نن يخمة إبداس بؾجؾد  ،يذال أهسية  الغة ،إن إتسام أشغال الغكه الخارجي لمبشايات
فتحديؽ مغور الؾاجوات بتجسيموا وانوائوا سيزفي  ،مشاعر جسيمة ومرةحة، مثيرة لكنظباع

نؾع مؽ الفخامة عم  البشاية والرقي والتحزر، بت  وان لؼ ياؽ  ابه البشاية أنو  العسل 
  .2الويامي لمبشاية مؽ الداخل

 الفخع النالث9 دور التعميسة في تظبيا البعج الجسالي

تحفيزةة وتدويكت الستكسال الغكه تؼ تبشي تدابير  ، سؾجه التعميسة الؾزارةة السذتركة
مدنشا وتعزةز فكرة أن أبيائشا و وبمؾة هده تحديؽ  ؾرة  ،الخارجي لمبشايات السعشية  السظا قة

                                                           
، السحدد لمسؾا فات 2014فبرا ر سشة ، السؾافة لـ أول 1435، السخرخ في أول ربيع الثاني عام 27-14السرسؾم التشفيذي  -1

ربيـــع الثـــاني عـــام  22، الرـــادرة بتــارةخ 06العسرانيــة والسعسارةـــة والتقشيـــة السظبقــة عمـــ  البشايـــات فـــي واليــات الجشـــؾب، ج ر ع 
1435. 
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وبالتالي مؽ اإلجباري الحفال عمين وترقيتن وتحديشن  ،جسال اإلطار السبشي مؽ السرمحة العامة
  ذال أفزل.

معالجة أشغال إتسام الغكه الخارجي لمبشايات توده هذ  التعميسة إل  تحد د تدابير و 
  ععفاء والتي قام  219السعشية  السظا قة واإلتسام، ووفقا لسا جاء في تعميسة الؾزةر ا ول رقؼ 

السؾاطشيؽ مؽ استحزار شوادة السظا قة عشد الترره في البشايات السعشية بتحقية السظا قة، 
أشغال الغكه الخارجي عشد إعداد أو تجد د  أ بح  تذترط استغوار فقا شوادة إتسام بل

 .1سجل تجاري عقد إيجار أو 

بيث  ،بازت هذ  التعميسة الؾزارةة السذتركة عم  نؾع مؽ االهتسام مؽ طره السؾاطشيؽ
ت السحمية وانزساموؼ وتقربوؼ مؽ الجساعا ،تبيؽ تغيير في سمؾكيات أ حاب البشايات

السعشية  السظا قة واإلتسام، وقد  الخارجي لمبشايات لغكهااستكسال وطمه شوادة  ،لكستعكم
إل   ،الدالف الذكر 27-14مؽ السمحة الخاص  السرسؾم التشفيذي رقؼ  13أشارت السادة 

عشرر في ياية ا هسية  تعمة بؾجؾب الزخرفة وترسيؼ ا قؾاس وا قبية في الؾاجوات 
 .2مؽ ذات السمحة 10بده مفوؾم نص السادة  ،الخا ة  البشاء وضرورة التذجير

 اعتبار أن العسران مرآة عاكدة لرؾرة الدولة، فقد سع  السذرع الجزائري إل  تشغيؼ 
عسميات البشاء مؽ أجل تحديؽ وترقية السغور العسراني لمبشايات  عتسام يكفوا الخارجي، 

نتائج وبالتالي تربل السد شة الجزائرةة تستاز  عسران مشغؼ وجسيل، وةجدر  الذكر أن أول 
لؾبغ  عم  مدتؾي  عض البمديات، مسا ساهؼ  02لتظبية هذ  التعميسة الؾزارةة السذتركة رقؼ 

 .3في استرجاع السد شة واقميسوا الرؾرة والحة المذان يعؾدان لوا

 
                                                           

 .545خيرة لعيدي، مرجع سابة،  - 1
 .218اي، مرجع سابة، ص بسذة م  - 2
 .557خيرة لعيدي، مرجع سابة، ص - 3
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 العقارية النقافية تتخقية السغيخ الجسالي لمسستمكاالسبحث الناني9 

والسحسية وذلػ لكؾنوا مؽ ا قاليؼ ذات السيزة تعتبر السؾاقع ا ثرةة مؽ السشاطة الخا ة 
الظبيعية والثقافية البارزة، التي أوالها السذرع الجزائري بساية مؽ نؾع خاص في مجال التعسير، 
كسا أن لوا أهسية  الغة اقتراديا وسياسيا لذلػ وجه عم  الدولة الدعي إل  الحفال عميوا 

ف  در  ،ئري يخرص لوا جانه مؽ اهتسامنلجزامسا جعل السذرع ا ،وتحديؽ مغورها الجسالي
الستعمة  حساية التراث الثقافي،  04-98أبرزها القانؾن رقؼ  ،مجسؾع مؽ القؾاعد السشغسة لوا
، )السظمو األول(ة العقارةة لتظرق إل  مفوؾم السستمكات الثقافيوبذلػ سشدما الزؾء عميوا  ا

السظمو )ة العقارةة كات الثقافييل السستموأخيرا ت ه، )السظمو الناني(ارتفاقات التعسير عميوا 
 النالث(.

 ة العقاريةمو األول9 مفيهم السستمكات النقافيالسظ

 )الفخع في ة العقارةةلؾ ؾل إل  تعرةف لمسستمكات الثقافيسشحاول في هذا السظمه ا
 .)الفخع النالث(، لشختؼ بذكر مذتسكتوا )الفخع الناني(انيؽ السشغسة لوا ، ثؼ بيان القؾ األول(

 في التذخيع الجدائخي ة العقارية األول9 تعخيف السستمكات النقافي الفخع

الستعمة  الحفرةات  281-67مؽ ا مر  19 ةجاء السذرع الجزائري بتعرةف في الساد
عم  أنن :"تذال اآلثار التارةخية جزء ال  تجزأ مؽ  ،وبساية ا ماكؽ واآلثار التارةخية والظبيعية

 رجع عودها  الثروة الؾطشية وتدخل ضسشوا جسيع ا ماكؽ أو اآلثار أو ا شياء السشقؾلة التي
إل  إبدي الفترات مؽ تارةخ البكد )مؽ عرر ما قبل التارةخ إل  العرر الحاضر( والتي 

 .1فشية أو أثرةة" تشظؾي عم  مرمحة وطشية مؽ نابية تارةخية أو

                                                           
، الستعمـــة 1967ديدـــسبر  20، السؾافـــة لــــ 1387رمزـــان عـــام  19، الســـخرخ فـــي 281-67مـــؽ ا مـــر  19انغـــر الســـادة  -1

 .ه1387شؾال عام  23، الرادرة بتارةخ 07 الحفرةات وبساية ا ماكؽ واآلثار التارةخية والظبيعية، ج ر ع 
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التارةخي  مر في فقرتوا الثانية تعرةف اإلرثمؽ نفس ا  20في بيؽ تشاول  السادة 
 اعتبار  عقار مشعزل مبشي أو يير مبشي ومعتبر في مجسؾعة أو جزء مشن، وكذا  اطؽ ا رض 

 .1التا ع لن، أو هؾ عقار  التخريص في مجسؾعة أو في جزء مشن

أو السعالؼ أو السؾاقع السدتقرة في بيز مااني معيؽ وال تقبل مػ ا شياء وتعد كذلػ ت
 .2فوي ثابتة وممترقة  ا رض ،االنتقال  حاؼ طبيعتوا

الستعمة  04-98 ردور القانؾن رقؼ  إالتدسية السستمكات الثقافية العقارةة ولؼ تعره 
لثقافية العقارةة، والعقارات عتبر تراثا ثقافيا لألمة جسيع السستمكات ا حساية التراث الثقافي الذي ا  

ة عم  أرض عقارات ا مكه الؾطشية وفي داخموا، السسمؾكة  التخريص والسشقؾلة السؾجؾد
لألشخاص طبيعييؽ أو معشؾةيؽ تا عيؽ لمقانؾن الخاص والسؾجؾدة كذلػ في الظبقات الجؾفية 

عاقبة مشذ عرر ما قبل لمسيا  الداخمية واالقميسية الؾطشية السؾروثة عؽ مختمف الحزارات الست
 .3التارةخ إل   ؾمشا هذا

 الفخع الناني9 تحجيج القهانين السشغسة لمسستمكات النقافية العقارية

-62استسر العسل  التذرةع الفرندي طبقا لمقانؾن رقؼ  ، عد الحرؾل عم  االستقكل
الذي يقزي بتسد د العسل  القانؾن الفرندي في القؾاعد  1962ديدسبر  31السخرخ في  157

بيث  شف  معغؼ السدابات السحسية مؽ طره االدارة  مديادة الؾطشية،ليير السخالفة 
رةات وبساية اآلثار وا ماكؽ الستعمة  الحف 281-67الفرندية، إل  ياية  دور ا مر 

إضافة إل  ا ماكؽ واآلثار  ،التارةخية الظبيعية، الذي قدسوا إل  ا ماكؽ واآلثار التارةخية
كان  ،عؽ مؾاكبة التظؾرات والتحؾالت الحد ثة والسعا رة ،، ونتيجة لعجز هذا ا خيرالظبيعية

                                                           
 ، مؽ نفس ا مر.20/02انغر السادة  -1
، الرـادرة ، مقـال مشذـؾر فـي مجمـة القـانؾن العقـاري والبيئـة(آليـات بسايـة السستمكـات الثقافيـة العقارةـة) ،نجيبة  ادي بؾقسيجـة -2

 .123ص ،2020الجزائر،  ،08، مجمد 14عؽ جامعة الجزائر، ع 
، الستعمـة 1998 ؾنيـؾ سـشة  15، السؾافـة لـــ 1419 ـفر عـام  20، السـخرخ فـي 04-98مـؽ القـانؾن رقـؼ  02السـدة  انغر -3

 .ه1419 فر عام  22، الرادرة بتارةخ 44 حساية التراث الثقافي، ج ر ع 



 تخقية السغيخ الجسالي لإلطار السبشي في التذخيع الجدائخي          ناني            الفرل ال
 

56 
 

الذي ألغ  ا مر  04-98ف  در القانؾن  ،عم  السذرع الجزائري استحداث تذرةع جد د
 .1الدابة واستبدل تدسية السؾاقع وا ماكؽ التارةخية  السستمكات الثقافية العقارةة

الذي  شص عم  إماانية  29-90إل  قانؾن التؾجين العقاري رقؼ  ةكسا تخزع هذ  ا خير 
لت تي  ،2ترشيف العقارات العتبارات تارةخية أو ثقافية أو عمسية إل  أمكه وطشية أو خا ة

الستزسؽ قانؾن ا مكه الؾطشية السعدل والستسؼ عم  أنن مؽ  30-90مؽ القانؾن  04السادة 
مذتسكت ا مكه الؾطشية العسؾمية اال ظشاعية، اآلثار العسؾمية، الستابف وا ماكؽ 

-91الستعمة  التويئة والتعسير والسرسؾم التشفيذي  29-90كسا نص كل مؽ القانؾن  ،3ا ثرةة
 عم  مجسؾع قؾاعد لحسا تن مؽ التؾسع العسراني. 175

 الفخع النالث9 مذتسالت السستمكات النقافية العقارية

مؽ القانؾن  08يساؽ برر السستمكات الثقافية العقارةة عم  ضؾء ما جاء في السادة 
  اعتبار  السرجع ا ساسي في مجال بساية التراث الثقافي وتشغيسن كسا  مي: 98-04

 السعالم التاريخية أوال9 

مجسؾع يقؾم  أو ،، هي إنذاء هشدسي معساري مشفرد04-98مؽ القانؾن  17بده السادة 
ة  الخرؾص والسعالؼ السعشي ،و بداثة تارةخيةشاهدا عم  بزارة معيشة أو عم  تظؾر هام أ

او  ،هي السشجزات السعسارةة الكبري والرسؼ والشقش والفؽ الزخرفي والخا العربي والسباني
السجسعات السعمسية الفخسة ذات الظا ع الد شي أو العداري أو السدني أو الزراعي أو الرشاعي، 

                                                           
راســة السـتكسال متظمبــات نيــل ، مــذكرة نوايـة داالطــار القـانؾني والسخسدــاتي لمسستمكـات الثقافيــة العقارةـة فــي الجزائـر ،دمحم قـؽ -1

، 09، ص ص 2015-2014شوادة الساستر، تخرص قانؾن عقاري، كمية الحقؾق والعمؾم الدياسية، الجمفة، الدشة الجامعية 
10. 

نـؾفسبر  18، السؾافة لـ 1421، السخرخ في ا ول مؽ جسادي ا ول  عام 25-90مؽ القانؾن رقؼ  23، 22انغر السادتيؽ  -2
 .ه1411، الرادرة بتارةخ ا ول جسادي ا ول  عام 49ؽ التؾجين العقاري، ج ر ع ، الستزس1990

، السؾافـــة لــــألول مـــؽ ديدـــسبر ســـشة 1411جســـادي ا ولـــ  عـــام  14، الســـخرخ فـــي 30-90مـــؽ القـــانؾن  04انغـــر الســـادة  -3
 .1411 جسادي ا ول  عام 15، الرادرة بتارةخ 52، الستزسؽ قانؾن ا مكه الؾطشية، ج ر ع 1990
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وهياكل عرر ما قبل التارةخ والسعالؼ الجشائزةة أو السدافؽ والسغارات والكوؾه والمؾبات 
اث ا بدأو العشا ر السعزولة التي لوا  مة   ،والرسؾم الرخرةة والشره التذكارةة والوياكل

 .1الكبري في التارةخ الؾطؽ

 ثانيا9 السهاقع األثخية

وهي مدابات مبشية أو يير مبشية دونسا وعيفة نذظة، وتذود   عسال اإلندان أو بتفاعمن 
ولوا قيسة مؽ الؾجوة التارةخية أو  في ذلػ  اطؽ ا راضي السترمة بوا،مع الظبيعة،  سا 

، وعم  وجن الخرؾص اإلثشؾلؾجية أو اإلنتروبؾلؾجية الفشية أو العمسية أوا ثرةة أو الد شية أو 
وزةر الثقافة  عد  مؽ الثقافية، والتي تخزع لمترشيف  قرارالسحسيات ا ثرةة  والحغائر 

استذارة المجشة الؾطشية لمسستمكات الثقافية؛ بيث  تؼ إعداد مخظا بساية واستركح السؾاقع 
 .2عميوا ا ثرةة وتحد د ا نذظة التي يساؽ أن تسارس

 السجسهعات الحزخية والخيفية ثالنا9

مثل القربات  ،تقام في شال قظاعات محفؾعة السجسؾعات العقارةة الحزرةة أو الرةفية
والسدن والقرؾر والقري والسجسعات الداشية التقميدية الستسيزة  غمبة السشظقة الداشية فيوا والتي 

مؽ  ،هسية تارةخية أو معسارةة أو فشية أو تقميديةووبدتوا السعسارةة والجسالية أ تكتدي بتجاندوا 
لشغام الحساية في شال ش نوا أن تبرر بسا توا وا كبوا إعادة ت هيموا وتثسيشوا، وبخزؾعوا 

 .3محفؾعة وةتؼ ذلػ برسؾمقظاعات 

 

 
                                                           

محاضــرات قــانؾن السستمكــات الثقافيــة العقارةــة مؾجوــة لظمبــة الساســتر ســشة أولــ  ماســتر، تخرــص  ،بشــان ســسيحة خؾادجيــة -1
 .  10، ص2020-2019، الدشة الجامعية 1قانؾن التويئة والتعسير وقانؾن التؾثية، كمية الحقؾق، جامعة قدشظيشة

 .129نجيبة  ادي بؾقسيجة، مرجع سابة، ص -2
 .15دمحم قؽ، مرجع سابة، ص -3
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 لسستمكات النقافية العقاريةالسظبقة عمى ا السظمو الناني9 ارتفاقات التعسيخ

 ،االرتفاقات العسرانية الؾسيمة الفعالة لحساية السستمكات الثقافية العقارةةيساؽ اعتبار 
والحفال عم  السغور الجسالي لوا، والحد مؽ مسارسة أ حاب العقارات السجاورة لحقؾقوؼ 

، ثؼ ارتفاق )الفخع األول(مراعاة لخرؾ ية هذ  السستمكات، بيث سشتظرق الرتفاق الكثافة 
ونحاول الؾ ؾل إل  دور هذ  االرتفاقات في تحقية البعد الجسالي  اني(،)الفخع النعدم البشاء 

 .)الفخع النالث(

 الفخع األول9 ارتفاق الكنافة

وةتزسؽ عم  وجن الخرؾص نؾعيؽ  ،يفرض ارتفاق الكثافة التقميص في االستعساالت
 مؽ االرتفاقات العسرانية تتسثل في ارتفاقات التراجع وكذا ارتفاقات العمؾ.

يقرد  التراجع تره مدافة محددة بيؽ السستمكات الثقافية والبشاء السراد انجاز  لتحقية 
مؽ  17/05وةعره أيزا  ارتفاق الرؤةة بددتن السادة  ،1التباعد بيؽ البشاء والؾبدات السجاورة

( متر لتفادي إتكه السشغؾرات السعمسية 200عؽ ما ال يقل عؽ مئتي ) 04-98القانؾن 
في تمػ السشظقة، وتؾسيع هذا السجال متروه لتقد ر الؾزةر السامف  م  الخرؾصالسذسؾلة ع

 .2 الثقافة بشاء عم  اقتراح مؽ المجشة الؾطشية لمسستمكات الثقافية

مؽ ذات القانؾن وضع الكفتات والمؾبات اإلشوارةة  22مشع  السادة  ،إضافة إل  ذلػ
إال بترخيص مؽ مرالل  ،أو إلراقوا عم  السعالؼ التارةخية السرشفة أو السقترح ترشيفوا

 الؾزارة السامفة  الثقافة. 

                                                           
، مقـال مشذـؾر فـي مجمـة العمـؾم اإلندـانية، الرـادرة (دور ارتفاقات التعسير في بسايـة السستمكـات الثقافيـة) ،سشاء بؽ شرطيؾة -1

 .387ص  ،2019الجزائر،  ،51 ددعالعؽ جامعة قدشظيشة، 
 ، مرجع سابة.04-98مؽ القانؾن  17انغر السادة  -2
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وال  ،وكذلػ  الشدبة لتبعات استخدام ا رض واالنتفاع بوا ،يير أنن يساؽ عشد الحاجة
تحددها  ،ضسؽ بدود السؾقع ،مشوا بتحد د ا نذظة التي يساؽ أن تسارس عميوا ،لستعمقةسيسا ا

، بيث قبل 1القؾاعد العامة لمتشغيؼ والبشاء، والوشدسة السعسارةة في مخظا الحساية واالستركح
تدتسر كل وثيقة تؼ إعدادها طبقا لمقؾاعد العامة لمتويئة والتعسير السرادق  ،نذر هذا السخظا

في إطار االجراءات الدا قة لتارةخ نذر السخظا الدائؼ لحفظ واستركبات القظاعات يوا عم
 .29-90وطبقا  باام القانؾن السحفؾعة 

رخرة البشاء ورخرة التجزئة أو الودم وكذا طمبات يير أنن يساؽ أن ياؾن طمه  
محل السحفؾل تقع داخل القظاع الترخيص   شغال التعد ل والتويئة عم  عقارات أو جزء مشوا 

قرار ت جيل مؽ طره الجوات السدخولة لمفترة السستدة ما بيؽ نذر قرار الؾالي الستزسؽ مذروع 
مخظا بساية السؾاقع ا ثرةة واستركبوا وقرار الؾزةر السامف  الثقافة والستزسؽ السؾافقة 

 .2عمين

م التشفيذي الستزسؽ إنذاء ونفس الذيء فيسا يخص الفترة السستدة بيؽ نذر السرسؾ  
القظاع السحفؾل وتعييؽ بدود  وفترة نذر السخظا الدائؼ لحفظ واستركح القظاعات 

أنن ال تكؾن قابمة لمبشاء إال القظع  29-90، كسا جاء في قانؾن التويئة والتعسير 3السحفؾعة
،  سعش  4والثقافيةا رضية التي تكؾن في الحدود الستكئسة مع ضرورة بساية السعالؼ ا ثرةة 

 فرض مدافة محددة يدسل فيوا  البشاء.

                                                           
 ، مرجع سابة.04-98، مؽ القانؾن 30.02 انغر السادة -1
أكتــؾبر ســشة  05، السؾافــة لـــ 1424شــعبان عــام  09، الســخرخ فــي 323-03، مــؽ السرســؾم التشفيــذي رقــؼ 19انغــر الســادة  -2

، الرـادرة بتـارةخ 60،  تزسؽ كيفيات إعداد مخظا بسايـة السؾاقـع ا ثرةـة والسشـاطة التا عـة لوـا واسترـكبوا، ج ر ع 2003
 .ه1424عبان عام ش 12

أكتــؾبر ســشة  05، السؾافــة لـــ 1424شــعبان عــام  09، الســخرخ فــي 324-03، مــؽ السرســؾم التشفيــذي رقــؼ 18انغــر الســادة  -3
شعبان  12، الرادرة بتارةخ 60،  تزسؽ كيفيات اعداد السخظا الدائؼ لحفظ واستركح القظاعات السحفؾعة، ج ر ع 2003
 .ه 1424عام 

 ، مرجع سابة.29-90مؽ القانؾن  04/03انغر السادة  -4
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أما ارتفاق العمؾ عم  العقارات السجاورة لمسستمكات الثقافية العقارةة، فيتؼ ضبظوا  سؾجه 
 تؼ تجديدها بده خرؾ ية كل مشظقة، وبحده  ،نرؾص قانؾنية وأخري تشغيسية

خدمة لمسرمحة  دتؾجه الحد مؽ االرتفاعالتي ت ،االرتفاقات الستعمقة  حساية اآلفاق التارةخية
العامة وكذلػ االرتفاقات الستعمقة  السغور الجسالي التي تدتؾجه ارتفاعا معيشا، وقد بدد 

 .1/5001ارتفاع البشايات في السشاطة ا ثرةة  سقياس  324-03السرسؾم 

رتفاقات فعن ارتفاق الكثافة يقمص مؽ استعسال الجار لمعقار، وتعتبر مؽ اال ،مسا سبة
تفاديا لمكثافة  ،في تحد د السدابة السرخص ببشائوانغرا لدورها الوام  ،الوامة في قانؾن التعسير

 .2الذد دة لمبشاءات

 الفخع الناني9 ارتفاق عجم البشاء

وجؾد مانع قانؾني يسشع  سقتزا  انجاز أشغال التعسير في  عض  ارتفاقات عدم البشاء هي
الستعمقة  البشاء التي تقع في  ومشع  مشعا  اتا كل ا عسال  السشاطة نغرا لخرؾ يتوا،

ونر  عم  ذلػ عدة مؾاد قانؾنية، إذ جاء  ،3السشاطة الثقافية العقارةة  اعتبارها مشاطة محسية
:"ال  رخص   ي بشاء أو هدم مؽ ش نن أن يسس  29-90مؽ القانؾن  69في نص السادة 

أو يذال خظرا، إال  عد استذارة ومؾافقة السرالل   التراث الظبيعي أو التارةخي والثقافي
السحدد لقؾاعد العامة  175-91السخترة في هذا السجال.."، كسا نص السرسؾم التشفيذي 

مؽ طبيعتوا أو إذا كان   ،عم  أنن يساؽ رفض رخرة البشاء أو تقييد مشحوا ،تويئة والتعسيرمل
، وال 4 ع كبن أو كذا  اآلثار التارةخية مؽ جراء مؾقعوا أن تخل  السحافغة عم  الساان أو

                                                           
 ، مرجع سابة.324-03، مؽ السرسؾم التشفيذي رقؼ 14انغر السادة  -1
 .387سشاء شرطيؾة، مرجع سابة، ص  -2
، مذكرة مقدمة لشيل شوادة الساجدتير في القانؾن العام، كمية الحقـؾق والعمـؾم اآلليات القانؾنية لتديير العسران ،بديشة يؾاس -3

 .59، ص 2012-2011ة، جامعة قدشظيشة، الدشة الجامعية الدياسي
 ، مرجع سابة.175-91، مؽ السرسؾم التشفيذي رقؼ 07انغر السادة  -4
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يجؾز إنذاء أي بشاء أو مذروع في السحسية أثشاء الفترة السستدة بيؽ قرار فتل دعؾي ترشيف 
 .1السحسية وترشيفوا الفعمي

 04-98نــص عميوــا القــانؾن يساــؽ أن  ــتؼ تعميــة مــشل رخرــة البشــاء عمــ  ابتــرام شــروط 
 ضــسؽ بــدود السؾقــع أو السشظقــة ،أو السزمــع القيــام بوــا الــذي أخزــع ا شــغال السباشــر إنجازهــا

 .2 السحسية إل  ترخيص مدبة مؽ مرالل الؾزارة السامفة الثقافة

يالبا ما تكؾن مرتبظة  سدافات أمشية  ،وةجدر بشا اإلشارة إل  أن ارتفاقات عدم البشاء
ارتفاقات التراجع وبيؽ  الذي يسشع فين البشاء، وهؾ ما يعاس العكقة السباشرة بيؽتحدد السجال 

 .3ارتفاقات عدم البشاء

لسستمكات النقافية العقارية في تظبيا البعج السظبا عمى ا الفخع النالث9 دور ارتفاقات التعسيخ
 الجسالي

في الدياسات التذرةعية العسرانية الستعمقة  ارتفاقات تبرز معالؼ الشغام العام الجسالي 
بساية الظا ع السعساري الستسيز لوذ  السشاطة، مؽ خكل بساية السستمكات الثقافية في محاولة 

بت  تستشع البشاءات  ،آفاقن عؽ طرةة فرض ارتفاقات التراجع والعمؾ وارتفاق عدم البشاء
وأهسيتوا  ،لسا في ذلػ إبراز لجسالوا مؽ جوة ،السجاورة عؽ بجه الرؾرة الكاممة لمسعمؼ ا ثري 

 .4التارةخية مؽ جوة أخري 

خا ة إذا تدعؼ  ،يزسؽ شاك معسارةا متشاسقا لمسباني ،ن فرض ارتفاق العمؾكسا أ
فالوده مشن هؾ بساية السغور  ،راجع فرض ابترام السغور الخارجي لوا، أما ارتفاق الت

                                                           
 ، مرجع سابة.04-98، مؽ القانؾن 34انغر السادة  -1
 .37، ص مرةؼ عزةزي، مرجع سابة -2
 ، مرجع سابة.04-98مؽ القانؾن  31انغر أيزا السادة    

 .388شرطيؾة، مرجع سابة، ص سشاء بؽ  -3
 .19عميان بؾزةان، عمي فتاه، مرجع سابة، ص  -4
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 ،الجسالي لمسستمكات الثقافية العقارةة مؽ خكل تره مجال لمرؤةة بيشوا وبيؽ العقارات السجاورة
لوا مسا يدسل  الحفال عم   ؾرتوا السعمسية والتارةخية في السحيا العسراني الستؾاجدة  ن، 
وهذا ما يدسل بتؾفير شال معساري متشاسة لسثل هذ  السباني ذات السيزات الخا ة وبالتالي 

 .1إضفاء البعد الجسالي لوا

رالل فعن السذرع فرض الحرؾل عم  ترخيص مدبة مؽ الس ،إضافة إل  ما سبة
فيسا يخص ا شغال التي مؽ ش نوا أن تسثل اعتداء  ررةا  محة ضررا  ،السامفة  الثقافة

، وذلػ فيسا يخص أشغال وةسس  السغور الجسالي لن ، الجانه السعساري لمسعمؼ السعشي
مثل تركيه الذباات الكوربائية والواتفية الوؾائية أو الجؾفية وأنابيه الغاز  ،السشذيت القاعدية

 ة، ، وانذاء مرانع أو القيام   شغال كبري عسؾمية أو خاا  الذرب أو قشؾات التظويرومي
إذا كان مؽ ش نوا اإلضرار  السغور الخارجي  ،أو يرسواإضافة إل  أشغال قظع ا شجار 

 .2لمسعمؼ السعشي

 ة العقاريةو النالث9 تأىيل السستمكات األثخيالسظم

، ثؼ )الفخع األول(بتعرةف  عض السرظمحات في هذا الخرؾص  جانهسشقؾم في هذا ال
)الفخع ، وأخيرا ترميؼ السعالؼ ا ثرةة )الفخع الناني(نتظرق إل  اعادة االعتبار لألبياء القديسة 

 .النالث(

 

 

 

                                                           
 .389سشاء بؽ شرطيؾة، مرجع سابة، ص  - 1
 ، مرجع سابة.04-98، مؽ القانؾن 26انغر السادة  - 2
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 الفخع األول9 تعخيف بعض السرظمحات

 .1وتعشي  ان،  ؾنا، و يانا وا ظيان، بفغن فوؾ مرؾن  الريانة9 
كل عسمية تدسل بت هيل بشايات أو مجسؾعة بشايات ذات طا ع معساري أو العقاري9  التخميم 

الستعمة  حساية التراث  04-98دون السداس  ا باام الستزسشة في القانؾن  ،تارةخي
 .2الثقافي

تسثل دون تغيير الظا ع ا ساسي لمحي، تغييرا جذرةا  ،كل عسمية مادية التججيج العسخاني9 
إعادة بشاء  ديج العسراني السؾجؾد، مع إماانية هدم البشايات القديسة، وعشد االقتزاءفي الش

 .3 بشايات جد دة في نفس السؾقع
تتسثل في التدخل في بشاية أو مجسؾعة بشايات مؽ أجل إعادتوا كل عسمية  إعادة التأىيل9 

 .4 االستغكلإل  بالتوا ا ول ، وتحديؽ شروط الرفاهية واستعسال تجويزات 
يساؽ أن تكؾن شاممة أو جزئية وتخص شباات التويئة وكذا البشايات أو  إعادة الييكمة9 

 مجسؾعة البشايات.

ات أو تغيير خرائص الحي مؽ   العسمية إل  الودم الجزئي لتجزئوةساؽ أن تخدي هذ
 .5واعادة تخريص البشايات مؽ أجل استعسال آخر ،خكل تحؾةل الشذاطات  ال أنؾاعوا

 الفخع الناني9 اعادة االعتبار لألحياء القجيسة

وكان سببا مباشر  ،أدي الشسؾ الحزري الستدارع إل  بروز ا بياء القديسة  ذال كبير
فيتؼ االستيكء عم   ،في سرعة تكاثرها، وذلػ  دبه البحث عؽ أماكؽ لمداؽ   ثسان أرخص

 ا رض  ظرةقة يير شرعية.
                                                           

 .23دمحم قؽ، مرجع سابة، ص  - 1
 ، مرجع سابة.04-11، مؽ القانؾن 03/4انغر السادة  - 2
 ، نفس السرجع.03/5 انغر السادة - 3
 ، نفس السرجع.03/6انغر السادة  - 4
 ، نفس السرجع.03/7انغر السادة  - 5
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رورة تقميص الفؾارق بيؽ ا بياء وترقية التساسػ أشار السذرع الجزائري إل  ض
الستزسؽ القانؾن  06-06االجتساعي والقزاء عم  الداشات الوذة ويير الرحية في القانؾن 

القديسة مع ، مسا دفع الحاؾمة إل  العسل عم  ترقية وتشسية هذ  ا بياء 1التؾجيوي لمسد شة
ووسائل فعالة ومكئسة إلجبار السعشييؽ  إضفاء طا ع الذرعية عميوا، وترتيه جزاءات ردعية

 ابترام الشرؾص القانؾنية، وةدتدعي ترقية واعادة االعتبار لألبياء القديسة استفادتوا مؽ مزايا 
السد شة واماانيتوا وخدماتوا، وبذلػ وجه عم  الدمظات التدخل وبده ا ولؾةة مؽ أجل تؾفير 

 .2إطار بياة أفزل

 العسل واالهتسام بوا: ومؽ أهؼ السياد ؽ التي يجه

 9الشقل الحزخي  

باول  الدولة جاهدة القزاء عم  مذامة ضية الذؾارع وتدهؾر الظرقات، التي تدتدعي 
سير محاؼ يزسؽ لمسؾاطؽ رابة التشقل وفي أقل وق  مساؽ وبدعر مكئؼ، وأمام عوؾر 

الكبيرة في  السخسدة الؾطشية لمشقل الحزري التي عورت مخخرا، أكدت مداعي وجوؾد الدولة
   .3محاولة فػ الخشاق عم   عض الذؾارع وتدعيؼ الظرقات والذباات السختمفة

 السخافا األساسية9 

مدتؾي معيذي مكئؼ مؽ خكل تحديؽ هي تؾفير  ،مؽ أهؼ طرق تويئة ا بياء القديسة
الغروه الرحية  عبداث قاعات العكج والسدتذفيات العسؾمية، إضافة إل  تؾفير مراكز 
التعميؼ وفتل مشا ه عسل، وتحديؽ إطار الحياة الحزارةة والسغور الجسالي، وتؾفير ا مؽ 

 واالستقرار.
                                                           

، الستزــسؽ 2006فبرا ـر سـشة  20، السؾافــة لــ 1427محـرم عـام  21الســخرخ فـي ، 06-06، مـؽ القـانؾن 06انغـر السـادة  -1
 ه.1427 فر عام  12، الرادرة بتارةخ 15القانؾن التؾجيوي لمسد شة، ج ر ع 

 .46،47 ص نديسة بمعيدي، مرجع سابة، ص -2
 .44، ص نفس السرجع -3
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 تهفيخ السداحات الخزخاء ومعالجة الشفايات9 

ونغرا لألهسية الكبيرة لوا في تحقية البعد الجسالي  ،تؼ التظرق إل  هذ  العشا ر سا قا
فكان الؾاجه أخذها في عيؽ االعتبار أثشاء محاولة اعادة االعتبار لألبياء  ،كسا سبة وذكرنا

 .جسيمة القديسة لسا لوا مؽ أهسية في خمة رونة الئة  سشاعر

 تججيج شبكات السياه والرخف الرحي9 

تذود ا بياء القديسة تزررا في شباات السيا  الرالحة لمذرب وشباات الرره الرحي 
تظمه القيام  ععادة وعمين ا مر   لوا جعمتوا تتردر كل االهتسامات، ةونغرا لألهسية الكبير 

تجد د شباات تؾزةع السيا  لتغظية العجز الذي الزم أيمه ا بياء الجزائرةة، وفي نفس الؾق  
ا كح شباات الرره الرحي، تجشبا  ي تمؾث لمسيا  الرالحة لمذرب نتيجة تدرب السيا  

 السدتعسمة لوا.

 النالث9 تخميم السعالم األثخية  الفخع 

هشاه نرؾص عد دة أوجب  أجوزة الدولة التشفيذية االهتسام  السباني ا ثرةة والتراثية 
 ،1دفعا لمقيسة الجسالية لمسدن إعظاء الترميسات و يانتوا دورةا، فاالهتسام بوا يعشي عجراء 

عم  أنن تعتبر دراسة  322-03بيث جاء في السرسؾم التشفيذي  ،واعتبرت  سثا ة أعسال فشية
كل أشغال الترميؼ التي يساؽ أن تذتسل عم  عسميات اإل كح والتعد ل والتويئة واعادة التويئة 
والدعؼ، تا عة لألعسال الفشية الستعمقة  السستمكات الثقافية العقارةة السقتربة لمترشيف أو 

 .2السرشفة أو السدجمة في قائسة الجرد اإلضافي

                                                           
 .41مرةؼ عثسانية، مرجع سابة، ص  -1
أكتــؾبر ســشة  05، السؾافــة ل 1424شــعبان عــام  09الســخرخ فــي  322-03، مــؽ السرســؾم التشفيــذي رقــؼ 03الســادة  انغــر -2

شعبان  12، الرادرة بتارةخ 60،  تزسؽ مسارسة ا عسال الفشية الستعمقة  السستمكات الثقافية العقارةة السحسية، ج ر ع 2003
 .ه1424عام 
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تي تعد عسمية متخررة بدرجة ال ،رميؼ السستمكات الثقافية والسعالؼ التارةخيةلذا تؾجه ت 
لسا لوا مؽ أثر واضل  ،عالية جدا،  نوا توده إل  بساية القيسة الجسالية والتارةخية لمسباني

 . 1عم  إضفاء  ؾرة رائعة لمسد شة

وسياسيا واقتراديا وخا ة جساليا، أخزع  ونغرا لألهسية الكبيرة لوذ  السشاطة تارةخيا
السذرع كل ا عسال الستعمقة بوا مؽ إ كح وترميؼ واضافة وتعسيك والتويئة السراد القيام بوا 

أو عم  العقارات السؾجؾدة  مؽ أجل تحديؽ السعالؼ التارةخية السقتربة لمترشيف أو السرشفة
في محاولة مشن إل  بسا توا  ،2ارة الثقافةفي السشظقة السحسية إل  ترخيص مدبة مؽ مرالل وز 
ة التقشية ا شغال التي تشجز عميوا لمسراجع بت  مؽ ا شغال الستعمقة بوا، وفرض عم  جسيع

 .3لسرالل الؾزارة السامفة  الثقافة

فوي تقع عم  عاتة الدولة بيث تؼ إنذاء  ،أما فيسا يخص ا عباء السالية لوذ  ا شغال
 شدوق وطشي لمتراث الثقافي الذي يعسل عم  تسؾةل جسيع عسميات  يانة وبفظ وبساية 

 .4وترميؼ وت هيل واستركح السستمكات الثقافية العقارةة

يساؽ أيزا أن يدتفيد الخؾاص السالكؾن لسستمكات ثقافية عقارةة مؽ إعانات مالية مباشرة 
مباشرة مؽ طره الدولة، كسا يساؽ أن يدتفيد مؽ هذ  السشافع السقاولؾن أو الستعودون أو يير 

فية عقارةة  الترقية العقارةة عشدما  شجزون أشغال ترميؼ أو إعادة ت هيل أو بفظ مستمكات ثقا
 .5محسية  سقتز  القانؾن، وترشف في قائسة االستعجال

 

                                                           
 .41مرةؼ عثسانية، مرجع سابة، ص  -1

 ، مرجع سابة.04-98مؽ القانؾن  31، 21انغر السادة  - 2
 ، نفس السرجع.26انغر السادة  - 3
 ، نفس السرجع.87انغر السادة  - 4
 ، نفس السرجع.83و 82انغر السادتيؽ  - 5
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وةحتؾي عم  جزئيؽ  ،يزؼ كل الرسؾم ،امكبيث ياؾن أجر هذ  ا عسال الفشية مبمغا ش 
جزء ثاب  يغظي مختمف موام أو مرابل الدراسة، وجزء متغير يغظي موام متا عة  :مختمفيؽ

الفشية  ، وةحده مبمغ أجر ا عسالوكذا عرض اقترابات التدد د ،ا شغال ومراقبة تشفيذها
 .1 جزئين وفة جدول يحدد  قرار مذتره بيؽ الؾزةر السامف  الثقافة والؾزةر السامف  السالية

                                                           
 ، مرجع سابة.322-03، مؽ السرسؾم التشفيذي 11انغر السادة  - 1
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 خالصة الفرل

الرادرة  سجال البشاء  رفة عامة والسظا قـة  ،إن الشرؾص التذرةعية والتشغيسية الجزائرةة
مـؽ خـكل القفـزة الشؾعيـة التـي  ، رفة خا ة، دع  إلـ  ترقيـة السغوـر الجسـالي لإلطـار السبشـي

 مظا قة البشايات واتسام إنجازها. الذي يحدد فين قؾاعد ،15-08 ع دار  لمقانؾن أبدثوا السذرع 

يـرات شـسم  يوضـع  رـستن فـي إبـداث تغ إال أنـن اسـتظاع ،قـانؾن مخقـ  وبالريؼ مـؽ أنـن 
فــعن السذــرع تكســؽ يا تــن فــي  ،العد ــد مــؽ البشايــات بتدــؾةتوا واســتكسال إنجازهــا، زةــادة عمــ  ذلــػ

هــدفوا تحد ــد  ،ؾرة جسيمــة لمسد شــة كاــل، فقــد دعــؼ هــذا القــانؾن بتعميســة وزارةــة مذــتركةإعظــاء  ــ
تغوـر هـذ  سعشية  السظا قـة أو اإلتسـام، ات الالخارجي لمبشاي كيفيات معالجة أشغال إتسام السغور
 جل ترقية السغور الجسالي لمسد شة.التعميسة أن الدولة تعسل جاهدة مؽ أ

عمـــ  أن  ،الستعمـــة  حسايـــة التـــراث الثقـــافي 04-98فقـــد نـــص القـــانؾن  ،إضـــافة إلـــ  ذلـــػ 
 اعتبارهــا عشرــر مــؽ اإلطــار  ،السذــرع الجزائــري أولــ  أهسيــة  الغــة لمسستمكــات ا ثرةــة العقارةــة

وذلـــػ لســـا لوـــا مـــؽ دور فـــي ترقيـــة السغوـــر الجســـالي واعظـــاء  ـــؾرة مسيـــزة لـــن، فؾضـــع  ،السبشـــي
إذ كــان فــي ذلــػ مدــاس لوــا، مــع  ،ارتفاقــات عميوــا تسشــع أ ــحاب العقــارات السجــاورة مــؽ البشــاء

ل الحفـال عمـ  مـؽ أجـ ،عم  كل مـؽ مؾقـع البشـاء وعمـؾ فرض مدافة قانؾنية محددة في التذرةع 
مؽ خـكل بسايـة زاوةـة الرؤةـة البرـرةة لوـا، وبـذل جوـؾدا أكثـر مـؽ خـكل  ،السغور الجسالي لوا

بترميسوـــا وتجد ـــدها إلعظـــاء   بتدـــميا الزـــؾء عميوـــا ،ت هيموـــا واعـــادة االعتبـــار لألبيـــاء القديســـة
 رونة الئة.
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باول  وضع إطار  ،  ن الدمظات العامة في الجزائروفي نواية هذ  الدراسة، يساؽ القؾل 
قانؾني، مؽ أجل تدخل الدولة في مجال العسران تدخك فعاال، وتجدد ذلػ مؽ خكل ترسانة  

بوده  ،التي كان   سثا ة قؾاعد أساسية لتديير السجال العسراني ،مؽ الشرؾص القانؾنية
 السحافغة عم  الشغام العام الجسالي داخل السدن.

 ،متويئة والتعسير والبشاءلالذي يحدد القؾاعد العامة  ،175-91السرسؾم التشفيذي فعن ومشن 
تتعمة  سؾقع البشاءات والظرق السخدية لوا، مؾقع البشاءات وبجسوا،  ،جاء  سجسؾعة مؽ القؾاعد

وقؾاعد تتعمة  اثافة ومغور البشايات، بيث تعد هذ  القؾاعد ا ساس والجؾهر في أي عسمية 
السدن وتويئتوا العسرانية  رونةشاء لسا لوا مؽ دور في تظبية البعد الجسالي والسحافغة عم  ب

 .وتشغيؼ السباني

قام  بتشغيؼ قؾاعد تتعمة  سقتزيات  ،وباعتبار أن الدولة تدع  لتحقية الرالل العام
يزا الحد ثة  سختمف  ؾر  التقميدية ا مؽ والرحة والدايشة العامة وأ ،الشغام العام العسراني

 .والتي تتجم  في السحافغة عم  الرونة الجسالي لسد شة

اهتساما كبيرا لحساية السغور الجسالي لإلطار السبشي  ،أول  السذرع الجزائري أيزا
 ،، والسراسيؼ التشغيسية التا عة لن15-08وترقيتن، وذلػ عؽ طرةة ما جاء  ن القانؾن رقؼ 
كسا استحدث هذا القانؾن سشدات تعسيرةة  ،والذي يحدد قؾاعد مظا قة البشايات واتسام إنجازها

التي توده  ،02جد دة سسي  بؾثائة تحقية السظا قة، ودعستن التعميسة الؾزارةة السذتركة رقؼ 
 تسام.الخارجي لمبشايات السعشية  السظا قة أو اإل كيفية معالجة أشغال إتسام السغور إل  تحد د

الذي  ،04-98  در القانؾن رقؼ ، فدون أن يغفل السذرع السستمكات ا ثرةة العقارةة
ساهؼ وبذال فعال في ترقية السغور الجسالي لإلطار السبشي، وذلػ  فرض ارتفاقات التراجع 

واذا لزم ا مر عدم البشاء مؽ أجل بساية السعالؼ ا ثرةة والحفال عم  السغور الجسالي  ،والعمؾ
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واعادة االعتبار لألبياء مؽ خكل ترميسوا  ،وا، كسا سع  إل  إضفاء المسدة الجسالية عميوال
 القديسة مشوا.

"تظبيقات البعج الجسالي في قانهن التييئة والتعسيخ مؽ خكل الدراسة السشربة عم  و 
 التالية:الشتائج باولشا اإلجا ة عم  االشاالية الجؾهرةة السظروبة، فتؾ مشا إل   ،الجدائخي"

بيث قام  ع دار العد د مؽ  ،أول  أهسية كبيرة لوذا السؾضؾع ،أن السذرع الجزائري  
التي تشغؼ عسميات البشاء في بالة يياب مخظظات التويئة  ،الشرؾص القانؾنية

 والتعسير، واعتبرها بد ل  مج  لوا السؾاطؽ واإلدارة مؽ أجل تشغيؼ بركة البشاء والتعسير.
إال أنوا مازال  ال تتستع  القؾة  ،إلطار القانؾني لجسال السدن وروائوا الريؼ مؽ تؾفر ا 

 التشفيذية والتظبيقية عم  أرض الؾاقع.
كسا يساؽ اإلشارة إل  أن دور القؾاعد في السحافغة عم  الجانه العسراني والجسالي،  

 .العسل بوايغور مؽ خكل الشرؾص القانؾنية فقا، وةشعدم 
نمتسس اآلاله مؽ السخالفات الستعمقة  السداس  السقا يس والسعا ير  ،إضافة إل  ذلػ 

 ونقص معا ير الشغافة وا مؽ والرحة العسؾمية. ،عسرانيةال
وجؾد عذرات اآلاله  ،أثبت  السمفات السقدمة لظمه تدؾةة البشايات مؽ أجل السظا قة 

 ذرعية.ال البشايات يير السرخرة ويير مؽ السخالفات الستعمقة 
ة السذرع الجزائري ا هداه السرجؾة مؽ ارتفاقات التعسير في السستمكات الثقافية بق 

 يير أنن لؼ  تساؽ مؽ تظبية القؾاعد الستعمقة بترميسوا واعادة االعتبار لوا. ،العقارةة

وبشاء عم  ما سبة ذكر ، يدتحدؽ تجديد التؾ يات التالية عم  أرض الؾاقع والعسل 
 لعام العسراني إل  أبو   ؾرة جسالية مساشة:بت  نرل  الشغام ا ،بوا

تعجيل تفعيل وضسان تظبية هذ  الشرؾص الؾقائية أو الرقابية أو بت  الردعية،  
 واضفاء جزاءات عم  مخالفتوا.
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وتظبية نرؾ وا القانؾنية  حذافيرها عم   ،تذد د دور قؾاعد التويئة والتعسير 
 أرض الؾاقع.

 سا يدسل بتدؾةة معغؼ البشايات السخالفة  15-08العسل  القانؾن  تسد د آجال 
 لمقؾاعد.

 تخريص ميزانية مالية مؽ أجل ترميؼ واعادة االعتبار لمسستمكات الثقافية العقارةة. 
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 لتذخيعيةأوال9 الشرهص ا
 األوامــخ  .أ 
ديدسبر  20، السؾافة لـ 1387رمزان عام  19، السخرخ في 281-67رقؼ  ا مر .1

، الستعمة  الحفرةات وبساية ا ماكؽ واآلثار التارةخية والظبيعية، الجرةدة الرسسية 1967
 .1387شؾال عام  23، الرادرة في 07عدد 

 القهانين .ب 
 18، السؾافة لـ 1411، السخرخ في ا ول مؽ جسادي ا ول  عام 25-90رقؼ  القانؾن    .0

، الرادرة في 49، الستزسؽ قانؾن التؾجين العقاري، الجرةدة الرسسية عدد 1990نؾفسبر 
 .1990نؾفسبر  18

، السؾافة لـ ا ول 1411جسادي ا ول  عام  14، السخرخ في 29-90القانؾن رقؼ    .1
 02، الرادرة في 52 التويئة والتعسير، الجرةدة الرسسية عدد ،  تعمة 1990ديدسبر 
 .1990ديدسبر 

، السؾافة لألول مؽ 1411جسادي ا ول  عام  14، السخرخ في 30-90القانؾن رقؼ    .2
، 52، الستزسؽ قانؾن ا مكه الؾطشية، الجرةدة الرسسية عدد 1990ديدسبر سشة 
 .1990ديدسبر  02الرادرة في 

 ؾنيؾ سشة  15، السؾافة لـ 1419 فر عام 20، السخرخ في 04-98 القانؾن رقؼ   .3
 ؾنيؾ  17، الرادرة في 44،  تعمة  حساية التراث الثقافي، الجرةدة الرسسية عدد 1998
1998. 

أوت  19، السؾافة لـ 1422جسادي ا ول  عام  29السخرخ في ، 14-01القانؾن رقؼ    .4
،  تعمة بتشغيؼ بركة السرور عبر الظرق وسكمتوا وأمشوا، الجرةدة الرسسية 2001سشة 
 .2001أوت  19الرادرة في ، 46عدد 
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ديدسبر سشة  12، السؾافة لـ 1422رمزان عام  27، السخرخ في 19-01القانؾن رقؼ    .5
في  رادرة، ال77ر الشفايات ومراقبتوا وازالتوا، الجرةدة الرسسية عدد ،  تعمة بتديي2001
 .2001ديدسبر  15

فبرا ر سشة  05، السؾافة لـ 1422ذي القعدة عام  22، السخرخ في 01-02القانؾن رقؼ    .6
، 08ة الرسسية عدد ، الستعمة  الكورباء وتؾزةع الغاز بؾاسظة القشؾات، الجرةد2002

 .1422لقعدة عام ذو ا 23 الرادرة في
فبرا ر سشة  05، السؾافة لـ 1422ذي القعدة عام  22، السخرخ في 02-02رقؼ  القانؾن    .7

 .10جرةدة الرسسية عدد ، الستعمة  حساية الدابل وتثسيشن، ال2002
 ؾليؾ  19، السؾافة لـ 1424جسادي ا ول  عام  19، السخرخ في 10-03القانؾن رقؼ    .8

، 43البيئة في إطار التشسية السدتدامة، الجرةدة الرسسية عدد ،  تعمة  حساية 2003سشة 
 .1424جسادي ا ول  عام  20 الرادرة في

 24، السؾافة لـ 1425ذي القعدة عام  13، السخرخ في 20-04القانؾن رقؼ  .01
، الستعمة  الؾقاية مؽ ا خظار الكبري وتديير الكؾارث في إطار التشسية 2004ديدسبر 

 .2004ديدسبر  29، الرادرة في 84الجرةدة الرسسية عدد السدتدامة، 
فبرا ر سشة  20، السؾافة لـ 1427محرم عام  21السخرخ في ، 06-06القانؾن  .00

، الرادرة بتارةخ 15 سؽ القانؾن التؾجيوي لمسد شة، الجرةدة الرسسية عدد، الستز2006
 م.2006مارس سشة  12
ماي  13، السؾافة لـ 1428الثاني عام ربيع  25، السخرخ في06-07القانؾن رقؼ  .01

، 31،  تعمة بتديير السدابات الخزراء وبسا توا وتشسيتوا، الجرةدة الرسسية عدد 2007
 .2007ما ؾ سشة  13الرادرة في 

جؾةمية  20، السؾافة لـ 1429رجه عام  17، السخرخ في 15-08القانؾن رقؼ  .02
، الرادرة 44ا، الجرةدة الرسسية عدد ،  حدد قؾاعد مظا قة البشايات واتسام إنجازه2008
 .2008أوت  03في 
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 ؾنيؾ  22، السؾافة لـ 1432رجه عام  20، السخرخ في 10-11القانؾن رقؼ  .03
 .2011جؾةمية  03، الرادرة في 37، الستعمة  البمدية، الجرةدة الرسسية عدد 2011

فبرا ر  17، السؾافة لـ 1432ربيع ا ول عام  14، السخرخ في 04-11القانؾن رقؼ  .04
، 14، يحدد القؾاعد التي تشغؼ نذاط الترقية العقارةة، الجرةدة الرسسية عدد 2011سشة 

 .2011مارس  06الرادرة في 
فبرا ر  21، السؾافة ل 1433ربيع ا ول عام  28، السخرخ في 07-12القانؾن رقؼ  .05

 .2012فبرا ر  29، الرادرة في 12، الستعمة  الؾالية، الجرةدة الرسسية 2012
 ؾليؾ  17، السؾافة لـ 1440ذي القعدة عام  14، السخرخ في 02-19القانؾن رقؼ  .06

،  تعمة  القؾاعد العامة لمؾقاية مؽ أخظار الحرةة والفزع، الجرةدة الرسسية 2019سشة 
 .2019 ؾليؾ سشة  21، الرادرة في 26عدد 

 السخاسيم التذخيعية .ج 
 18، السؾافة لـ 1414الحجة عام ذي  07، السخرخ في 07-94السرسؾم التذرةعي رقؼ  .1

ري، ، الستعمة  ذروط اإلنتاج السعساري ومسارسة موشة السوشدس السعسا1994ماي 
 .32الجرةدة الرسسية عدد 

 السخاسيم التشفيحية .د 
، السؾافة 1405ربيع ا ول عام  22، السخرخ في 378-84السرسؾم التشفيذي رقؼ  .0
ع الشفايات الرمبة الحزرةة ومعالجتوا، ، يحدد شروط التشغيف وجس1984ديدسبر  15لـ 

 .ه 1405 ربيع ا ول عام  23 ، الرادرة في66الجرةدة الرسسية عدد 
، السؾافة 1411ذي القعدة عام  14، السخرخ في 175-91السرسؾم التشفيذي رقؼ  .1
، يحدد القؾاعد العامة لتويئة والتعسير والبشاء، الجرةدة الرسسية عدد 1991ما ؾ  28ل
 .1991جؾان  01الرادرة في ، 26

، السؾافة لـ 1424شعبان عام  09، السخرخ في 322-03السرسؾم التشفيذي رقؼ  .2
،  تزسؽ مسارسة ا عسال الفشية الستعمقة  سسارسة ا عسال الفشية 2003أكتؾبر سشة  05
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 شعبان 12 ، الرادرة في60الستعمقة  السستمكات الثقافية العقارةة، الجرةدة الرسسية عدد 
 ه. 1424

، السؾافة لـ 1424شعبان عام  09، السخرخ في 322-03السرسؾم التشفيذي رقؼ  .3
،  تزسؽ كيفيات إعداد مخظا بساية السؾاقع ا ثرةة والسشاطة 2003أكتؾبر سشة  05

 ه. 1424شعبان  12 ، الرادرة في60الجرةدة الرسسية عدد  التا عة لوا واستركبوا،
، السؾافة لـ 1424شعبان عام  09السخرخ في  ،324-03السرسؾم التشفيذي رقؼ  .4

،  تزسؽ كيفيات إعداد السخظا الدائؼ لحفظ واستركح القظعات 2003أكتؾبر سشة  05
 ه.1424شعبان  12 ، الرادرة في60السحفؾعة، الجرةدة الرسسية عدد 

، 1430جسادي ا ول  عام  07، السخرخ في 154-09السرسؾم التشفيذي رقؼ  .5
، السحدد إلجراء تشفيذ التررةل  سظا قة البشايات، الجرةدة 2009ماي  02السؾافة لـ 

 ه. 1430جسادي ا ول  مؽ عام  11 ، الرادرة في29الرسسية العدد 
 29، السؾافة لـ 1432محرم عام  23سخرخ في ، ال331-10السرسؾم التشفيذي رقؼ  .6

وا ساسية لشقل  ، يحدد بدود محيا الحساية بؾل السشذيت والوياكل2010ديدسبر سشة 
 شا ر  09، الرادرة في 01وتؾزةع السحروقات والكورباء والغاز، الجرةدة الرسسية عدد 

 .2011سشة 
، السؾافة 1435، السخرخ في ا ول ربيع الثاني عام 27-14التشفيذي رقؼ  السرسؾم .7

، السحدد لمسؾا فات العسرانية والسعسارةة والتقشية السظبقة عم  2014لألول فبرا ر سشة 
ربيع الثاني عام  22 ، الرادرة في06البشايات في واليات الجشؾب، الجرةدة الرسسية عدد 

 ه. 1435
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 هزاريةه. التعميسات ال

عؽ وزةر الرادرة ، 2009سبتسبر  10، السخرخة في 1000التعميسة الؾزارةة رقؼ  .0
 .15-08الداؽ، الستزسشة كيفية تظبية أباام القانؾن 

عؽ الرادرة ، 2012سبتسبر  10، السخرخة في 5004-138التعميسة الؾزارةة رقؼ  .1
 واتسام إنجازها.وزةر الداؽ، الخا ة بتبديا كيفيا تحقية مظا قة البشايات 

، الرادرة عؽ 2016فيفري  21، السخرخة في 02السذتركة رقؼ  التعميسة الؾزارةة .2
وزارة الداؽ والعسران والسد شة ووزارة الداخمية والجساعات السحمية، السحددة لكيفيات 

 معالجة أشغال إتسام الغكه الخارجي.

 ثانيا9 الكتو

لتؾجين العقارةؽ دار هؾمة لشذر والتؾزةع، د شامة إسساعيؽ، الشغام القانؾني الجزائري  .0
 .2003ط، سشة 

دراسة –دمحم عباس الفاضمي سج ، دور الزبا اإلداري البيئي في بساية جسال السدن  .1
 .2017، القاهرة، 1، السركز العربي لشذر والتؾزةع، ط -مقارنة

 9 السقاالتثالنا

نجيبة، آليات بساية السستمكات الثقافية العقارةة، مقال مشذؾر في مجمة   ادي بؾقسيجة   .0
، الجزائر، 08، السجمد 14، الرادرة عؽ جامعة الجزائر، العدد القانؾن العقاري والبيئة

2020. 
بمجيكلي دمحم، اآلليات القانؾنية لتدؾةة البشايات يير الذرعية وفة بمجيكلي خالد،    .1

، مقال مشذؾر في مجمة تذرةعات التعسير والبشاء، الرادرة عؽ 15-08 باام القانؾن 
 .2014، الجزائر، 04جامعة ابؽ خمدون، تيارت، العدد 
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بؽ شرطيؾة سشاء، دور ارتفاقات التعسير في بساية السستمكات الثقافية، مقال مشذؾر    .2
 .2019 ، الجزائر،51في مجمة العمؾم االندانية، الرادرة عؽ جامعة قدشظيشة، العدد 

بؽ شعبان عمي، تراخيص التعسير االستثشائية الستعمقة بتحقية مظا قة البشايات واتسام    .3
انجازها، مقال مشذؾر في مجمة الدراسات القانؾنية السقارنة، الرادرة عؽ جامعة اإلخؾة 

 .2017، الجزائر، 05مشرؾري، قدشظيشة، العدد 
التمؾث البرري، مقال مشذؾر في مجمة بؽ مرا ا بشان، رخرة البشاء كيلية لمحد مؽ    .4

 .2019، الجزائر، 51العمؾم اإلندانية، جامعة قدشظيشة، العدد 
بؾزةان عميان، فتاه عمي، فكرة الشغام العام الجسالي وتظبيقاتوا في التذرةع الجزائري،    .5

مقال مشذؾر في مجمة البحؾث في الحقؾق والعمؾم الدياسية، الرادر عؽ جامعة 
 .2015العدد ا ول، الجزائر، تيارت، 

بؾشمقية رزةقة، دور السداؽ العائمي  فزائن الداخمي والخارجي في تذايل شخرية    .6
، مقال مشذؾر في مجمة العسارة وبيئة الظفل -لسد شة تيزي وزودراسة ميدانية –الظفل 

 .2016مخبر طفل السد شة والبيئة، الرادرة عؽ جامعة  اتشة، العدد ا ول، الجزائر، 
بؾ فراه خالد، اآلليات القانؾنية لمؾقاية مؽ ا خظار الظبيعية في الجزائر، مقال    .7

، 02مشذؾر في مجمة الحقؾق والعمؾم الدياسية، الرادر عؽ جامعة سظيف، العدد 
 .2018الجزائر، 

جروني فا زة،  ظيشة ممياة، التدابير الستبعة لتدؾةة البشايات يير السظا قة في إطار    .8
، مقال مشذؾر في مجمة العمؾم القانؾنية والدياسية، الرادرة عؽ جامعة 15-08القانؾن 

 .2018، الجزائر، 03بسة لخزر، الؾادي، العدد 
دوار جسيمة، السدابات الخزراء في الجزائر نقائص وتحديات، مقال مشذؾر في  .01

، الجزائر، 02 مجمة العمؾم القانؾنية، الرادرة عؽ جامعة زةان عاشؾر، الجمفة، العدد
2019. 
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شرةف هشية، التشغيؼ القانؾني لتديير الشفايات في الجزائر، مقال مشذؾر في مجمة  .00
 .2020، العدد ا ول، الجزائر، البميدةاالجتوادات القانؾنية، الرادرة عؽ جامعة 

عثامشة مرةؼ، الرونة الجسالي لمسد شة، مقال مشذؾر في مجمة العمؾم اإلندانية،  .01
 .2016، الجزائر، 06جامعة تبدة، العدد الرادرة عؽ 

تدؾةة وضعية البشايات السخالفة لمتذرةعات السشغسة عزري الزةؽ، مزوزي كويشة،  .02
، مقال مشذؾر في مجمة العمؾم اإلندانية، 15-08لشذاط العسراني في إطار القانؾن 
 .2014الجزائر، الرادرة عؽ جامعة دمحم خيزر، 

الستزسؽ قؾاعد مظا قة  15-08عا دة، معؾقات تظبية القانؾن  مرظفاوي  .03
البشايات واتسام إنجازها، مقال مشذؾر في مجمة البحؾث العمسية، الرادرة عؽ جامعة 

 .2019، الجزائر، 02البميدة، العدد 
      15-08مؾساوي خديجة، بدؽ بسيدة، تسد د العسل  قانؾن مظا قة البشايات  .04
، مقال مشذؾر في مجمة الدراسات الحقؾقية، الرادرة عؽ جامعة -ا هداه وا سباب-

 .2020، الجزائر، 02البميدة العدد 
نؾار نؾال، أهسية السرافة والخدمات في الؾسا الحزري، مقال مشذؾر في مجمة  .05

 .2017، الجزائر، 48العمؾم اإلندانية، الرادرة عؽ جامعة قدشظيشة، العدد 
الخزراء في السحافغة عم  االستدامة البيئية، مقال وافي باجة، دور السباني  .06

، 04مشذؾر في مجمة تذرةعات التعسير والبشاء، الرادرة عؽ جامعة مدتغانؼ، العدد 
 .2017الجزائر، 
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 الجامعية رابعا9 األطخوحات والخسائل

 األطخوحات الجامعية .أ 
والتعسير الجزائري، أطروبة  ا زةد العربي، استراتيجية البشاء عم  ضؾء قانؾن التويئة    .0

مقدمة لشيل شوادة دكتؾرا  العمؾم في الحقؾق، كمية الحقؾق والعمؾم الدياسية، جامعة 
 .2015-2014الحاج لخزر،  اتشة، الدشة الجامعية 

تكؾاشات كسال، التعسير والبشاء في التشغيؼ واعادة التشغيؼ، أطروبة مقدمة لشيل    .1
حقؾق والعمؾم الدياسية، جامعة  اتشة، الدشة الجامعية شوادة دكتؾرا  العمؾم، كمية ال

2016-2017. 
عباس راضية، الشغام القانؾني لتويئة والتعسير في الجزائر، أطروبة لشيل شوادة    .2

 .2015-2014دكتؾرا  في القانؾن، كمية الحقؾق، جامعة الجزائر، الدشة الجامعية 
كيليتيؽ لتشغيؼ التويئة العسرانية في  لعيدي خيرة، رخرة البشاء وشوادة السظا قة   .3

التذرةع الجزائري، أطروبة مقدمة لشيل شوادة الدكتؾرا  في الحقؾق، كمية الحقؾق 
 .2019-2018والعمؾم الدياسية، جامعة مدتغانؼ، الدشة الجامعية 

ماي بسذة، بساية البيئة مؽ خكل أدوات التعسير مؽ خكل التذرةع الجزائري،    .4
 أطروبة لشيل شوادة دكتؾرا  عمؾم في الحقؾق، كمية الحقؾق والعمؾم الدياسية، جامعة

 .2018-2017 اتشة، الدشة الجامعية 
 الساجدتيخ رسائل  .ب 

محفؾل، تقييؼ جؾدة الحياة الحزرةة في عل التحؾالت السجالية لمسدن الجزائرةة  جعجؾ  .0
، مذكرة لشيل شوادة الساجدتير في تديير التقشيات -بالة مد شة سظيف–الكبري 

-2014الحزرةة، معود تديير التقشيات الحزرةة، جامعة أم البؾاقي، الدشة الجامعية 
2015. 
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ي مجال البشاء، مذكرة ماجيدتير في إطار مدرسة عزةزي مرةؼ، الشغام القانؾني ف .1
-2015جامعة الجزائر، الدشة الجامعية الدكتؾرا ، كمية الحقؾق والعمؾم الدياسية، 

2016. 
يؾاس بديشة، اآلليات القانؾنية لتديير العسران، مذكرة لشيل شوادة الساجدتير في  .2

-2011ظيشة، الدشة الجامعية القانؾن العام، كمية الحقؾق والعمؾم الدياسية، جامعة قدش
2012. 

مازوزي كويشة، مدي فاعمية قؾانيؽ العسران في مؾاجوة مخاطر الكؾارث الظبيعية في  .3
الجزائر، مذكرة لشيل شوادة  ماجدتير ، كمية الحقؾق والعمؾم الدياسية، جامعة  اتشة، 

 .2012-2011الدشة الجامعية 
دراسة ميدانية في السد شة – باح، دور القظاع الخاص في إنذاء السدن الجد دة  مزواد .4

، مذكرة ماسمة لشيل ماجيدتير في عمؼ االجتساع الحزري، كمية -الجد دة عمي مشجمي
 العمؾم اإلندانية واالجتساعية، جامعة قدشظيشة، دون سشة جامعية.

 محكخات الساستخ .ج 
مد شة خشذمة –لسدابات الخزراء لسد شة متؾسظة بمعيدة أبؾ  ار، إشاالية تديير ا  .0

، مذكرة ماسمة لشيل شوادة ماستر، فرع تديير التقشيات الحزارةة، تخرص -نسؾذجا
 .2016-2015تديير السدن والتشسية السدتدامة، أم البؾاقي، الدشة الجامعية 

لشيل شوادة  بسيدي دمحم، رخرة البشاء ك داة لحساية البيئة في التذرةع الجزائري، مذكرة .1
 .2016-2015الساستر، كمية الحقؾق والعمؾم الدياسية، جامعة سعيدة، الدشة الجامعية 

، -رخرة البشاء كشسؾذج-نبيمة، اآلليات الرقابية في مجال التويئة والتعسير  خشذاب .2
مذكرة ماسمة الستكسال متظمبات الساستر في العمؾم القانؾنية اإلدارةة، كمية الحقؾق 

 .2017-2016سعيدة، الدشة الجامعية والعمؾم الدياسية، جامعة 
الداشية بيؽ العجز الكسي  ربسؾن دمحم أميؽ، مدابات لعه ا طفال داخل ا بياء .4

، مذكرة مقدمة ضسؽ متظمبات -مداؽ مد شة تاممؾكة 100دراسة بالة بي – والكيفي
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نيل شوادة الساستر، تخرص تديير السد شة والتشسية السدتدامة، معود تديير التقشيات 
 .2017-2016الحزرةة، جامعة أم البؾاقي، الدشة الجامعية 

اء في السشاطة الخا ة والسشازعات الستعمقة بوا، زمعؾش سسيرة، أباام رخرة البش .5
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 السمخص

مؽ أهؼ ا هداه الحد ثة لمدولة، بفظ الشغام العام الجسالي، بيث أ بل يحغ   ا ولؾةة 
، وذلػ مؽ ليالتذرةعية والتشغيسية في الدياسة العسرانية الؾطشية، سعيا إل  تظبية البعد الجسا

ترقية السغور الجسالي لإلطار يير السبشي، بتحد د طرق تشغيؼ عسميات البشاء، ورسؼ خكل 
بدود مسارسة هذا الحة، ضسؽ تؾجيوات كل مؽ القؾاعد العامة لتويئة والتعسير، والقؾاعد 

مؽ وضع  كان ال بد ،الستعمقة  سقتزيات الشغام العام العسراني، هذا مؽ جوة، ومؽ جوة أخري 
سياسة عسرانية لترقية السغور الجسالي لإلطار السبشي، وهؾ ما يغور في القؾانيؽ التذرةعية 
والتشغيسية الخا ة  سظا قة البشايات واتسام مغورها الخارجي، التي اعتبرت هسوا ا ول 

التي  وا خير السحافغة عم  الرونة الجسالي لمسد شة، دون إيفال السستمكات الثقافية العقارةة
 بازت هي ا خري عم  اهتسام تذرةعي كبير لحساية مغورها الجسالي وتحديشن.

الشغام العام الجسالي، التويئة والتعسير، اإلطار يير السبشي، اإلطار الكمسات السفتاحية9 
 السبشي، الرونة الجسالي لمسد شة.

Résumé: 

L'un des objectifs modernes les plus importants de l'état est des garder l'ordre 

esthétique général car il est devenu une priorité législative et réglementaire dans la 

politique urbaine nationale afin de mettre en œuvre la dimension esthétique du 

cadre non bâti, en définissant les modalités d'organisation des opérations de 

construction et en traçant les limites de l'exercice de ce droit dans les directives de 

chacune des règles liées aux exigences de cet ordre général urbain d'une part et 

d'autre part il a fallu développer une politique urbaine pour améliorer l 'aspect 

esthétique de la charpente bâtie, ce qui apparait dans les lois législatives et 

réglementaires relatives à la conformité des bâtiments et à l'achèvements de leur 

aspect extérieur, qui a pour objectif premier de maintenir l'élégance esthétique de 

la ville sans négliger les biens culturels immobiliers qui ont également fait l 'objet 

d'une grande attention législative pour protéger et améliorer leur aspect esthétique.    

Les Mots clés:    L'ordre esthétique public, L'aménagement et L'urbanisme, cadre 

construit, le cadre non construit, L'éclat esthétique de la ville. 


