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ص   : م

ــ ال خــتالالت ــ إ بــالنظر مــا ا العــام النظــام ــ ع املحافظــة ــ العمــران شــرطة دور موضــوع الدراســة ــذه نــاول ت

املنظـــر  شـــوه النصـــوصأصـــبحت مـــن العديـــد ـــ مـــا ا البعـــد إدراج ـــ إ املشـــرع دفـــع ممـــا ـــة، زائر ا للمـــدن العـــام

ـ ال ـام امل طبيعـة ـ ع الوقـوف الدراسـة ـذه خـالل من الباحث دف و شاط، بال الصلة ذات والتنظيمية القانونية

م ا الرونق ات ا ان وتق معاينة العمران شرطة از ج أعوان ا ايتمتع ل املقررة زاءات وا للمدينة   .ا

إلثبـات كـأداة العمـران شـرطة أعـوان طـرف مـن املحـررة املحاضـر يـة ـا م أ نتـائج عـدة ـ إ التوصـل تـم تـام ا و

أو ـــــة دار الســـــلطات توقعـــــھ ـــــ ال ـــــزاء ا طبيعـــــة إخـــــتالف مـــــع للمدينـــــة ماليـــــة ا وانـــــب با تمـــــس ـــــ ال املخالفـــــات

ضد املختصة ماالقضائية ا العام النظام قواعد يخالف من   .ل

مفتاحية زاءات: لمات ا الضبط، آليات العمران، شرطة ي، العمرا التخطيط ، ما ا العام   .النظام

Abstract : 

This study deals with the role of the urban police in maintaining Aesthetic Public 
Order, with looking to imbalances that became distorting the general view of 
Algerian cities, which encouraged the legislator to include aesthetic dimension in 
many legal texts related to urban activity, The researcher aims through this study 
know the nature of the authorities enjoyed by the agents of the urban police in the 
inspection and investigation violations of the esthetic luster of the city and the 
sanctions provided for it. 

In conclusion, several conclusions were reached, the most important of which is 
the authoritative records written bay agents of the urban police as a tool to prove 
violations affecting aesthetic aspects of the city, with  a difference in the nature of 
the penalty imposed by administrative or judicial authorities against anyone who 
violates rules of asthetic public order . 

Keywords: Aesthetic public order; Urban palanning; The urban police; 
Mechanism of control; Sanctions. 

  : مقدمة. 1

ملتطلبـــات ســـتجيب ال ـــة زائر ا املـــدن ـــر مظ أصـــبح لقـــد

مختلــف ــ فــراد حاجــات تلبيــة ــ إ ترمــي ــ ال جتماعيــة يــاة ا

ـــم، ل النفســـية الراحـــة تـــوف و م مشـــاعر حمايـــة ـــا ف بمـــا النـــوا

يــــتم حضــــري نمــــط ــــ ا ام ــــ وا ي املبــــا ســــيق بت يتحقــــق والــــذي

ال ي تحــا ندســية و جماليــة قواعــد ــوفــق ما
ّ
السيـــ الوطنيــة ــة و

وراحتھ املواطن ئة ب ع وأخطاره ي العمرا التوسع   .ظل

ديــــــــًدا للمدينــــــــة ماليــــــــة ا وانــــــــب با املســــــــاس ل شــــــــ وُ

العناصـر ـ ع يقتصـر عـد فلـم مضـمونھ توسع الذي العام للنظام

ــ املتمثلــة أيضــا: التقليديــة اشــتمل بــل والســكينة ة ــ ال ، مــن

ا الرونــــــــق العــــــــامحمايــــــــة النظــــــــام ــــــــوم مف ضــــــــمن للمدينــــــــة مــــــــا
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خـــالل مـــن وذلـــك العـــام، للنظـــام ديثـــة ا العناصـــر كأحـــد مـــا ا

ــــــــ وأدواتــــــــھ ــــــــي العمرا التخطــــــــيط ــــــــ إ البنــــــــاء عمليــــــــات اســــــــتجابة

ضري  ا املحيط ختالالت و ات شو ال ة   .مواج

قانونيــــــة منظومــــــة زائــــــري ا املشــــــرع كــــــّرس حــــــددتوقــــــد

والت يئـــــــــة ال ــــــــــأدوات أساًســـــــــا واملتمثلــــــــــة ـــــــــا اتباع الواجــــــــــب ـــــــــ عم

ومــــا ــــ را شــــغل ومخطــــط ــــ والتعم يئــــة لل التــــوجي املخطــــط

طـرف مـن ا إصدار يتم ال عمرانية ادات وش رخص من ما بع ي

والبعديــــــة القبليــــــة الرقابــــــة إطــــــار ــــــ املختصــــــة ــــــة دار الســــــلطات

ما ا العام النظام ع   .للمحافظة

ـــــــ ع الوقـــــــوف اإن مساســـــــ ومـــــــدى العمرانيـــــــة املشـــــــكالت

للتأكـد ميدانيـة بتـدخالت القيـام ـ يقت للمدينة ما ا بالرونق

والتنظيميـــــــــة القانونيـــــــــة للقواعـــــــــد البنايـــــــــات مطابقـــــــــة ام ـــــــــ اح مـــــــــن

ـــ املراقبـــة عمليـــات املختصـــة ـــات ا تتعـــدد لـــذلك ـــا، املعمـــول

للمخالفـــــــــــات بالتصـــــــــــدي ن ل املـــــــــــؤ العمـــــــــــران شـــــــــــرطة ـــــــــــاز ج إطـــــــــــار

ــم أ الضــبط عــد حيــث املعنيــة، املصــا مــع ســيق بالت العمرانيــة

تجـــاوزه عــدم وضـــمان فــراد شـــاط لتنظــيم الدولـــة ا تمارســ أداة

املشروعية   . حدود

املحافظـــة ـــ العمـــران شـــرطة دور موضـــوع ـــ يك لـــذلك

فعاليـة مـدى ـ ع للوقـوف بالغـة ميـة أ ما ا العام النظام ع

املكرســــــة الضــــــبط البنايــــــاتآليـــــات ــــــر مظ ات شــــــو مــــــن ـــــد ا ــــــ

زائـري ا املشـرع توفيـق مـدى عـن البحـث يتطلب مما ا، ام وا

ماية ا ذه تكفل قانونية منظومة   .سّن

الية- ال:ش الية ش فإن السابقة، املعطيات من إنطالقا

ي فيما تتمثل البحثية الورقة ذه ا   :عا

الضبط*  آليات للمحافظـةما العمـران شرطة ا تمارس ال

؟ ما ا العام النظام   ع

أساسا تتمحور أسئلة عدة الية ش ذه عن تفرع و

  :حول 

؟- ما ا العام بالنظام املقصود   ما

العمران؟- شرطة صالحيات بممارسة لون املؤ عوان م   من

ا- العام النظام ك تن ال املخالفات أنواع ؟ما   ما

املستخدم- املن:املن ع عتماد املوضوع طبيعة تقت

عرض خالل من الدراسة ذه ل املناسب التحلي الوصفي

العمران شرطة عمل آليات ناول ت ال القانونية النصوص

ا، وتفس ا وتحليل ما ا العام النظام ع للمحافظة

الوار  يم املفا مختلف ضبط إ اباإلضافة شرح و   .دة

الدراسة- باملوضوع:تقسيم املتعلقة الية ش ع جابة إن

يتطلب البحثية الورقة داف أ   :وتحقيق

ما- ا العام النظام فكرة مضمون ول (تحديد من)املحور

الوقوف مع مقوماتھ وإبراز للمدينة ما ا الرونق ف عر خالل

ا انب با تمام ر مظا م أ عع شر ال للمدينة ما

زائري    .ا

العام- النظام ماية املقررة العمران شرطة عمل آليات دراسة

ما ي(ا الثا ن)املحور ل املؤ عوان تحديد خالل من

شوه ال املخالفات مختلف استعراض مع العمران شرطة از ج

ا وفق ا ل التصدي وآليات للمدينة ما ا املقررةاملنظر زاءات

ا فعالي   .ومدى

زائري  .2 ا ع شر ال ما ا العام النظام فكرة   : مضمون

ظروف حسب ومتغ س العام النظام وم مف عد ُ

قصد املجتمع فراد حاجات تطور ساير و ف ان وامل الزمان

املدينة جمال مية أل ونظًرا القانونية، ماية ا من م تمكي

ف ا العامورونق للنظام ديثة ا العناصر ضمن إدراجھ تّم قد

م، متطلبا مع م م محيط ياة ا لألفراد يؤمن باعتباره

ما ا انب ل خاصة عناية زائري ا املشرع أو لذلك

ي العمرا شاط بال الصلة ذات ن القوان   .مختلف

العام النظام وم مف تحديد املحور ذا ناول وسن

ما تماما ر مظا م أ ع الوقوف مع مقوماتھ وإبراز ،

زائري  ا ع شر ال للمدينة ما ا انب   .با

ما 1.2 ا العام النظام وم   :مف

قبل الفقھ إختالفا ما ا العام النظام فكرة عرفت

السلطات تدخل ملشروعية ر كم القضاء طرف من ا ن ت
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ع املحافظة أجل من وفيماالضبطية والرواء، الرونق جمال

ا ف عر و الفكرة تأصيل   :ي

ما-1.1.2 ا العام النظام فكرة    :تأصيل

الرونق جمال ع املحافظة مسألة الفر الفقھ أثار

الضبط لسلطات ر ي بما العام النظام من اعتباره ومدى

ووقايتھ التدخل تقييد1داري إ الفقھ من جانب ب فذ ،

تالقيھجمال شرط العام النظام عناصر من كعنصر املدن

التقليدية العام النظام عناصر أحد مع ما من،(بصورة

السكينة ة، ا)ال ر سو ب أرض مالك إلزام ذلك ومثال ،

ة تر ملنع الوقت نفس و ما ا ل الش ع محافظة

بم التلوث سبة يد ف اح الر ا تن أن من ا اكمة يضرامل ا

العامة ة   .2ال

املحافظة ضرورة إ فيتجھ الفقھ من ي الثا الرأي أما

و العام مال ا بوصف والطرقات والشوارع املدن جمال ع

الرأي ذا اب أ ند س و العام، للنظام ديثة ا العناصر أحد

واملارة فراد مشاعر حماية عن مسؤولة ة دار السلطة أن إ

مسؤ  ممثلما وسكين م وسالم م حيا حماية عن   .3ولة

الفقھ معظم أقر العام النظام مدلول للتطور وتبًعا

عناصر من والرواء الرونق جمال ع املحافظة اعتبار الفر

ضطرابات مثل مثلھ ميلة ا بالفنون فاإلضرار العام، النظام

أعت  بل داري، الضبط سلطات ام م أحد و و ومالعامة مف

الفقھ أّسس كما ، الفر الثقا اث ال من جزءا مال ا

أصبح القانون وأن بحتة سية بول عد لم الدولة بأن موقفھ

يخلق مال ا وأن السّيما من من أس و ما تحقيق دف س

جتما للسالم عامل و و وتوازًنا   .4نظاًما

ذا سا فر داري القضاء ساير الفقوقد تجاه

خ بتار لھ حكم ق ع"قضية1936جوان03: و مصا

نو ديرة" ر ا العام النظام عناصر أحد عد ما ا الرونق بأن

ي فيما القضية ع وقا ص وتت ماية، أحد: 5با أصدر

ع شرات وال عالنات ع توز تحظر الئحة سا فر ن املحافظ

ا بإلقا ا تصفح عد م قيام خشية العامة الطرقات املارة

ال بما العامة دائق وا الطرق منظر بذلك شوه ف الشارع

ع املطا نقابة إتحاد طعن ان، للم ما ا انب ا مع ناسب ي

س بار شر عنوال ا روج ا بإلغا مطالبا الالئحة ذه

مجلس فرفض داري، الضبط لسلطات املرسومة داف

أغراض من ما ا الرونق حماية أن مؤكًدا الطعن ذلك الدولة

إصدار الضبط يئات بحق حكمھ وأصدر داري، الضبط

ا ورونق الطرقات منظر جمال تح لوائح   .كذا

موق استقر ذلك افو ع ع والقضاء الفقھ ف

عن تختلف ال ال العام النظام عناصر ضمن ما ا بالرونق

التدخل داري الضبط لسلطات ر ي بما التقليدية عناصره

ر بمظ تمس إجتماعية اضطرابات ألي تفادًيا عليھ للمحافظة

النصوص إلصدار املشرع تدخل أيضا يقت مما املدينة،

بتوف يالكفيلة العمرا املجال القانونية ماية   .ا

ما-2.1.2 ا العام النظام ف    :عر

الرونق بتحقيق ما ا العام النظام وم مف يرتبط

ا وطرق ا وشوارع ا بنايا تناسق خالل من للمدينة ما ا

ا، املعمول والتعم يئة ال قواعد مع م م معماري نمط

داف أحد عد املخولةكما داري الضبط لسلطات ديثة ا

ر للمظ البناء عمليات مطابقة من والتأكد اخيص ال بمنح

ما   .ا

مم بإختالف ه معاي و مال ا س مقاي وتختلف

مال ا وفلسفة فكرة ع اتفاق ناك ولكن والشعوب

زه ت ما و و شري ال الوجود قدم قديم و ف بھ، حساس و

وا القديمة،الرسومات ضارات وا ثار ا سم ت ال لزخارف

ب ت ال و والتأنق سيق الت إشاعة إ القدم منذ س سان فاإل

بھ يحيط ما ل ب   .6والتنظيم

العام بالنظام ما ا العام النظام وم مف رتبط و

فيقال ما بي ط ير الفقھ عض أن بل العام: البي النظام

وذلك ، البي ما مماا والرواء الرونق جمال ع حفاظا

، البي التلوث بفعل شري اك ان من الطبيعة لھ تتعرض

والنظام ئة الب ع ائل ال الصنا التقدم تأث تحت السّيما

داري الضبط سلطات أمام املجال يف مما ، ما ا العام

ا طبيع وجمال املدن رونق وحماية   .7للتدخل
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لل سبة بال ،أما ما ا العام للنظام ي القانو ف تعر

الثامنة املادة جاء رقم) 08(فقد القانون املؤرخ11/04: من

شاط2011فيفري17:  تنظم ال القواعد يحدد الذي ،

بأنھ ة العقار قية ي": ال عمرا تجديد عملية ل س أن يجب

وكذ ن املستعمل راحة ن وتحس املب طار جمال مطابقتھإ ا

ة السار العمرانية وم8"للمعاي مف إ حة صر إشارة و ،

النفسية الراحة تحقيق إ دف الذي ما ا العام النظام

بالتعليمات ا توسيع أو البنايات تصميم التقّيد تم م للمارة

العمرانية املخططات   . الواردة

ما ا ر املظ زائري ا املشرع عّرف املادةكما

رقم) 02(الثانية القانون لية20: املؤرخ08/15: من جو

ا2008 إنجاز وإتمام البنايات مطابقة قواعد يحدد الذي : بأنھ9،

تلك"  ا ف بما البناية ات واج ونوعية ال ش ام ا

ارجية ا باملساحات ضرورة"املتعلقة عليھ تب ي ما و و ،

التقنية املعاي رمراعاة املظ السّيما البناء عمليات ندسية وال

مالية ا وانب ا مع ًما م ون ي أن يجب الذي ار ا

ما ا العام النظام أساسيا عنصرا باعتباره   .للمدينة

ما 2.2 ا العام النظام مقومات م كأ العمرانية   :املخططات

يئة ال أدوات ن ب من العمرانية املخططات والتعمعد

الطراز مع يتالءم بما وترشيده العقار استعمال تنظم ال

ملختلف مثل باالستغالل يتحقق والذي املدينة، املعماري

مالية ا وانب ا مراعاة مع والطبيعية ة ضر ا املساحات

ي العمرا التخطيط عملية وتتم والطرقات، والشوارع للبنايات

ي لل التوجي املخطط شغلوفق ومخطط والتعم ئة

  .10را

والتعم-1.2.2 يئة لل التوجي    :املخطط

و يئة لل التوجي املخطط زائري ا املشرع عرف

رقم16املادة) PDAU(التعم القانون املتعلق90/29: من

املجال للتخطيط أداة بأنھ واملتمم، املعّدل ، والتعم يئة بال

ضر  ا سي يئةوال لل ساسية ات التوج يحدد الذي ي

املعنية البلديات أو للبلدية عتبارالعمرانية ن ع خذ مع

املرجعية الصيغ يضبط كما التنمية، ومخططات يئة ال تصاميم

را شغل   .ملخطط

تنظيم عن والتعم يئة لل التوجي املخطط ّ ع وُ

املخطط ذا ف ، التعم شاط لتنظيموتأط أصال وضعھ تم

توقيع طائلة تحت التعم عمليات وتنظيم را استعمال

شغل مخطط ات توج ع يحافظ كما املخالفة، عند زاءات ا

اضر ا را استخدام بضبط ا م ح و را

  .11واملستقبل

س تكر والتعم يئة لل التوجي املخطط دور ز و

ما ا يالرونق العمرا الوضع دراسة خالل من للمدينة

مجال أراضيھ تخصيص يتوقع قطاع ل ل املستقب

وإن12التعم ح را ل شمل املعّمرة القطاعات ففي ،

مجتمعة بنايات ا شغل ال يئات ال بجميع زة مج غ انت

ات والف دائق وا ضراء ا املساحات فاصلة، ومساحات

والغ رة البناياتا ذه خدمة إ ة املوج ة ر ا ابات

جمال ع ي يجا التأث ا شأ من ات توج و املجتمعة،

ا بنايا امل وت   .13املدينة

را شمل وال ، للتعم مجة امل القطاعات أما

عشر آفاق املتوسط أو القص املدى ع للتعم املخصصة

العت) 10( ونظًرا للفوضويسنوات، للبناء عرضة را ذه بار

ذه فإن ي، العمرا التوسع م ا منع و املدن يخنق الذي

ألشغال ة دار للرقابة ا بإخضاع العناية تتطلب القطاعات

العمران شرطة ا عل ر س ال   .14البناء

را-2.2.2 شغل    :مخطط

كرس ي العمرا التخطيط ات توج تحديد إطار

رقمالقان واملتمم،90/29: ون املعّدل ، والتعم يئة بال املتعلق

را شغل عليھ) POS(مخطط واملصادقة إعداده يتم الذي

والبناء را إستخدام حقوق لتحديد كأداة بلدية ،15ل

والتعم يئة لل التوجي للمخطط تكميلية وثيقة عد و ف

را و املساحات استغالل مالتنظيم ا ر املظ وتحقيق

  .للمدينة

املادة من الثانية الفقرة جاء القانون31فقد من

أن90/29: رقم واملتمم، املعّدل ، والتعم يئة بال املتعلق

ي يأ ما يحدد را شغل   :مخطط
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للبنايات- ار ا ر باملظ املتعلقة   .القواعد

ضراء- ا واملساحات العمومية املخصصةاملساحة واملواقع

وكذا العامة ة املص ذات شآت وامل العمومية شآت للم

املرور طرق ات ومم   .تخطيطات

واملواقع- ة ار التذ والنصب والشوارع حياء و رتفاقات

ا وإصالح ا وتجديد ا حماي الواجب   .واملناطق

ي للمبا مالية ا وانب ا ام إح مدى من التأكد تم و

منطقة ل التنظيمل الئحة خالل من را شغل مخطط وفق

املصادقة ملف ا إعداد يتم شروط16 ال تحدد وال ،

السّيما ا املرتبطة را وشغل ي املبا املنافذ: استخدام

السيارات، موقف ، ار ا ر املظ ي، املبا ارتفاع والطرق،

واملغارس، الفارغة تن... املساحات يضمن بما ، معإ ا اسق

والتعم يئة لل العامة والقواعد ضري ا سيج   .ال

ع 3.2 شر ال ما ا العام بالنظام تمام ر مظا

زائري    :ا

العديد ا ورونق للمدينة ما ا بالبعد تمام ز ي

إدراج ع زائري ا املشرع حرص فقد القانونية، النصوص من

م ما ا العام النظام ملختلففكرة شر ال الضبط خالل ن

املستدامة التنمية اتيجية اس إطار ي العمرا شاط ال أوجھ

ي ما نذكر ن القوان ذه ن ب ومن   : للمدينة،

رقم-1.3.2 وتنميتھ01/20:القانون قليم يئة ب املتعلق

   :املستدامة

قليم املناطق مختلف ن ب التوازن تحقيق غرض

تّمالوط املستدامة التنمية متطلبات ترا سياسة بإتباع

رقم القانون سم20: املؤرخ01/20: إصدار املتعلق2001د ،

املستدامة وتنميتھ قليم يئة إ17ب أيضا دف والذي ،

منطقة، ل الت ومؤ خصائص وفق مة م تنمية تحقيق

خالل من الالسّيما واملجموعات الفضاءات شةحماية

والتوظيف ن والتثم ماية ا وكذا ا، وتثمي وإقتصاديا ولوجيا إي

لألجيال ا وحفظ والثقافية والطبيعية اثية ال للمواد ي   .العقال

التاسعة للمادة فإن) 09(وطبقا القانون ذات من

قليم يئة ل الوط املخطط املحددة ساسية ات التوج

الس لعمل املرج طار ل أنش يجب وال العمومية، لطات

وتثمينھ، وترميمھ والثقا التار اث ال حماية ضمان إ يرمي

ضري ا التم اره بإظ ما ا العام النظام جوانب أحد و

نظار يجذب ند قالب البنايات وتصميم قة العر   .للمدن

رقم-2.3.2 التوجي06/06:القانون القانون املتضمن

   :لمدينةل

ع توز عملية للمدينة مالية ا املؤثرات ترتبط

وغ ية املب املساحات ع شمل ال ة ضر ا الفضاءات

ونظًرا املائية، واملسطحات والشوارع ضراء ا واملساحات ية املب

فإن للمدينة مالية ا الناحية ع ا وتأث املجاالت ذه مية أل

ضري  ا باملجال تم ا التوجياملشرع القانون بإصداره

  .18للمدينة

جديدة مدن شاء إ إ الدولة سياسة ت اتج وقد

مع ي، العمرا التوسع ة ومواج قليم يئة ل عتبار إعادة إطار

الوطنية القيم عن ع ال خية والتار اثية ال عاد مراعاة

املنطقة خصوصيات املدينة ع   .وتضفي

ا ام ألح التاسعةوطبقا رقم) 09(ملادة القانون : من

التوجي2006فيفري20: املؤرخ06/06 القانون املتضمن ،

إ19للمدينة دف ضري ا املجال املدينة سياسة فإن ،

الفالحية را ع واملحافظة املدينة توسع التحكم

ي يأ ما ضمان ق طر عن املحمية واملناطق الساحلية   :واملناطق

ة- ضر ا ختالالت يح   .ت

وظيفتھ- لتفعيل وتحديثھ ي العمرا سيج ال يل وتأ لة ي   .إعادة

و- للمدينة واملعماري والتار الثقا اث ال ع املحافظة

  .تثمينھ

ضراء- ا واملساحات العمومية املساحات ع املحافظة

ا   .وترقي

ك للمدينة الوط املرصد شاء إ تّم قكما ت ضبط يئة

العام النظام ع املحافظة مة للمسا باملدينة لفة امل بالوزارة
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ترقية ا شأ من ال التداب ل اح اق خالل من ، ما ا

الدراسات وإعداد ا تطبيق عة متا مع للمدينة الوطنية السياسة

وإعادة ة ضر ا املواصفات ن لتحس وذلك املدينة، تطور حول

املد يل سقتأ وم منظم ي عمرا نمط   .20ن

رقم-3.3.2 ضراء07/06:القانون ا املساحات سي ب    :املتعلق

يحدد معيار م وأ املدينة رئة ضراء ا املساحات تمثل

ياة ا نوعية ع مؤشر ف ئة والب سان ن ب التوازن مدى

صورة ترتبط مالية ا الناحية ومن املدن، ية الرفا ودرجة

تضيفھامل ملا ا وحدائق ضراء ا ا مساحا ندسة عموًما دينة

مما ا يئ ال وأش املختلفة ا نباتا خالل من جمالية ملسات من

ح مر حياة إطار وفر و ام و التوازن من نوع   .21يخلق

بتأط ضراء ا املساحات زائري ا املشرع خص وقد

ا املحيط ن تحس ا مي أل نظًرا ي نصتقانو فقد ضري،

الثانية رقممن) 02(املادة ماي13: املؤرخ07/06: القانون

ا2007 وتنمي ا وحماي ضراء ا املساحات سي ب املتعلق ،22

ة ضر ا ضراء ا املساحات نوعية ن وتحس صيانة ضرورة ع

اتباملوجودة م بھ تتكفل بناء مشروع ل ا إدراج إلزامية مع

  .الدراسات

ضراء ا للمساحات قانونية حماية إقرار تم كما

من السلطات23إ14املواد تتخذ حيث القانون، ذات من

ضراء ا املساحات ع باملحافظة املتعلقة التداب الضبطية

ار إش ل ومنع مسبقة، رخصة دون ار لأل قطع ل بمنع

ماكن خارج ا ف للنفايات أو ضراء ا باتاملساحات ت وال

ھ شو املمارسات ذه شأن من ألن الغرض، ذا ل املخصصة

ما ا العام بالنظام واملساس   .املنظر

العام .3 النظام ع للمحافظة العمران شرطة عمل آليات

ما   : ا

النظام ع املحافظة مجال داري الضبط عد ُ

ي العمرا شاط ال تنظيم ا ير ت تجد ضرورة ما ا العام

البعد مراعاة دون البناء عمليات التوسع ظل لألفراد

الرخص ام إح عدم خالل من يتجسد والذي ، ما ا

السلطات تدخل يتطلب مما املقررة، العمرانية ادات والش

ما ا بالرونق خالل ر ملظا حد لوضع لة املؤ الضبطية

العمران شرطة شاء بإ ا تدعيم تم وال   .للمدينة،

از ج ن ل املؤ عوان تحديد املحور ذا ناول وسن

شوه ال املخالفات مختلف استعراض مع العمران شرطة

ز  ا وفق ا ل التصدي وآليات للمدينة ما ا املقررةاملنظر اءات

ا فعالي   .ومدى

العمران 1.3 شرطة از ج لون املؤ   :عوان

ألدوات التقنية واملعاي باملواصفات التقّيد ضمان قصد

ذات والتنظيمية القانونية النصوص تضمنت والتعم يئة ال

مة م تمارس ضبطية يئة ك العمران شرطة از ج شاء إ الصلة

عن والتق ي،الرقابة العمرا سيج بال تمس ال املخالفات

ي كما الضبطية بالصفة ن ل املؤ عوان فئات   :وتتعدد

القضائية-1.1.3 الشرطة أعوان و    :ضباط

ندسة ال قواعد مخالفة من التحقق صفة منح تّم

وذلك ا، وأعوا القضائية الشرطة لضباط والتعم ة املعمار

ا جراءات قانون ام ألح املادةطبقا أكدتھ ما و و 51زائية،

رقم شر ال املرسوم ،1994ماي18: املؤرخ94/07: من

ندس امل نة م وممارسة املعماري نتاج شروط املتعلق

ئة،23املعماري  الب وحماية العمران شرطة ا ع ع ما و ،

توقيع سلطة م ل كما الشرعية غ البنايات ة بمحار تتكفل وال

مجال والتنظيمية القانونية للقواعد ن املخالف ع ات العقو

البناء مراقبة عملية يل س أجل من واسعة سلطات و البناء،

  .24والتعم

والعمران-2.1.3 السكن أسالك    :موظفي

رقم التنفيذي املرسوم من الثانية للمادة 06/55: طبقا

شروط2006جانفي30: املؤرخ يحدد الذي ن، عي وكيفيات

والتنظيم ع شر ال مخالفات عن للبحث ن ل املؤ عوان

املراقبة إجراءات وكذا ا ومعاين والتعم يئة ال ل25مجال يؤ ،

سالك موظفي ا ومعاين والتعم يئة ال مخالفات عن للبحث

املحددة، الشروط ستوفون الذين والعمران للسكن عة التا

م التعم: و شو بإدارةمف م عمل يمارسون الذين املستخدمون ،
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بمصا م عمل يمارسون الذين عوان والعمران، السكن

للبلدية عة التا   .التعم

التحقيق-3.1.3 و عة املتا    :فرق

التعم ة ملدير ن ع التا ن املوظف من مجموعات و

البلدية، بالتعم لفة امل واملصا الوالية طبقاوالبناء حيث

الثانية رقم) 02(للمادة التنفيذي املرسوم املؤرخ09/156: من

فرق2009ماي02:  ن عي وكيفيات شروط يحدد الذي ،

السكنية واملجوعات التجزئات شاء إ والتحقيق عة املتا

ا وس البناء ثالثة26وورشات من الفرقة ل ش ت عة) 03(، أر إ

إقليم) 04( ل ش حسب وأعوان سكنات، ة وحظ بلدية ل

ا سيق وت امليدانية رجات ا مجة ب لف م فرقة ل ل ن   .ع

السادسة للمادة التنفيذي) 06(وطبقا املرسوم ذات من

م ام م تأدية إطار والتحقيق عة املتا فرق ألعوان يمنح فإنھ

ن املوظف يخص فيما بالتعم لف امل ر الوز سلمھ نيا م ليفا ت

ع نالتا املوظف يخص فيما والوا والبناء، التعم ة ملدير ن

طرف من ليف الت ذا ار استظ يتم أن ع للبلدية، ن ع التا

م ام م ممارسة أثناء   .عوان

ما 2.3 ا بالرونق تمس ال العمرانية املخالفات أنواع

  :للمدينة

بھ يقوم شاط ل ي العمرا املجال املخالفة

إتباع دون ا دم أو ا عديل أو ا توسيع أو بناية إلقامة فراد

العامة ة املص تحقيق إ دف ال والتعم يئة ال أدوات

للمدينة، ما ا ر املظ مراعاة خالل من السّيما العمرانية،

ي كما ن نوع إ املخالفات ذه يف تص مكن   :و

ا-1.2.3 عقود املرتبطة    :لتعماملخالفات

البناء رخصة عد
والتعم27ُ يئة ال أدوات م أ من

ومتطلبات التقنية للمواصفات البنايات مطابقة من التأكد قصد

بدون البناء أشغال الشروع ُيمنع حيث ي، العمرا التخطيط

سمحت ال البيانية املخططات ام اح دون ا انجاز أو رخصة

ما و و البناء، رخصة ع صول املادةبا القانون76أكدتھ من

واملتمم90/29: رقم املعدل ، والتعم يئة بال   .املتعلق

رخصة ع صول ا طلب مللف ونة امل الوثائق إن

ا إعداد يتم أن يجب املعماري بالتصميم املتعلقة السّيما البناء

حسب نتھ م يمارس معماري ندس م طرف من ا وتأش

املع القانونية اجراءات املواصفات28مول تو وال ،

ة ات واج ذلك بما ات الواج وكذا للبناية التقنية

التصميم عملية مية أل نظًرا وذلك شيدية، ال واملقاطع

ل ش رخصة بدون بناء فأي للبناية، ما ا البعد إعطاء

التصميم وفق الف العمل قواعد ام اح لعدم عمرانية مخالفة

للبناياتاملع   .ماري

قبل ترخيص ع صول ا اط اش ع مر يقتصر وال

املستفيد تقّيد من التأكد من البد بل البناء أشغال البدء

ادة ش طلب عليھ ن يتع لذلك الرخصة، املحددة باملواصفات

وإذا البناية، تواجد ان م الشع املجلس س رئ لدى املطابقة

ال رد ا عملية ت عدمبي املطابقة مراقبة نة ا تقوم

ام أح ووفق ا عل املصادق للتصاميم طبقا شغال إنجاز

سليم انية إم عدم املع املختصة السلطة علم البناء رخصة

البناية مطابقة عدم عمرانية مخالفة ابھ الرت املطابقة ادة   .29ش

البنايات مطابقة وعدم الفوضوي البناء رة ظا إن

النواللمو  ع السل ا وتأث والتقنية ة املعمار اصفات

رقم القانون إصدار إ املشرع دفعت للمدينة مالية 08/15: ا

م أ وتتمثل ا، إنجاز وإتمام البنايات مطابقة قواعد يحدد الذي

فيما للمدينة ما ا الرونق تمس ال العمرانية املخالفات

  :30ي

مجموعة- أو تجزئة شاء تجزئةإ رخصة دون   .سكنية

أشغال- ع تدل الفتة أو للورشة ماية ا سياج وضع عدم

  .نجاز

العمومي- ق الطر ع الفضالت أو ا أو البناء مواد   .وضع

ح البنايات دم عملية زائري ا املشرع نظم كما

من رخصة الستصدار ا وأخضع ي العمرا التخطيط مع تتما

امل املصا ال31ختصةطرف باملناطق تتعلق عندما السّيما ،

خية والتار البة ا الطبيعية ات املم من مجموعة ع تتوفر

واملنا غرا ا ا موقع عن ناجمة ات مم ع أو والثقافية
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للمادة وطبقا ، يولو رقم70وا التنفيذي املرسوم 15/19: من

سل و التعم عقود تحض كيفيات يحدد القيامالذي عد ا، يم

ع مسبقا صول ا دون لبناية لية أو جزئية دم عملية بأي

زاءات ا توقيع ا عل تب ي عمرانية مخالفة بمثابة دم ال رخصة

  .املقررة

املحمية-2.2.3 باملناطق املرتبطة    :املخالفات

ملا بالغة مية بأ التار واملعماري الثقا اث ال يحظى

قيم من وطرازيتضمنھ املدينة صورة من تحسن ال مال ا

وشغل التوسع ع مشار ظل خاصة زائر، ا املحلية العمارة

النوعية املعاي وفق ة العصر املدينة ة مقار إطار را

العاملية   .والوظيفية

رقم القانون تضمن قد جوان15: املؤرخ98/04: و

ال1998 اث ال بحماية املتعلق حول32ثقا، ام أح عدة ،

وذلك والثقافية، خية التار املناطق العمرانية املخالفات

الثقافية ات باملمتل املتعلقة شغال و ة ثر بحاث بإخضاعھ

املختصة السلطات طرف من الرخص إستصدار إ ا إصالح   .أو

ة عقار ثقافية ات ملمتل إصالح بأعمال القيام إن

أ يف للتص حة املنطقةمق املشمولة والعقارات مصنفة و

ا استصالح أو ا عل إضافة أو ا ترميم أو ا يل تأ إعادة أو املحمية

ا عل املنصوص جراءات إتباع دون ا دم أو ا شكيل إعادة أو

رقم ا98/04: القانون عل عاقب عمرانية مخالفة ،33عد

الذي ما ا العام بالنظام ا ملساس للمحافظةنظرا آليات يوفر

لألمة والتار الثقا اث ال   .ع

العام 3.3 النظام ع للمحافظة العمران شرطة عمل آليات

ما   :ا

املخالفة العمرانية شطة لأل سيمة ا ضرار إ بالنظر

ر واملظ املحيط ات شو ل حد وضع وقصد ا املعمول للقواعد

ع السلبية اساتھ ع وا تمارسالعام لألفراد، النفسية الراحة

وإتخاذ املخالفات ذه ع الرقابة عملية العمران شرطة

املختصة املصا مع سيق بالت املناسبة   .جراءات

العمرانية-1.3.3 املخالفات معاينة املتبعة    :جراءات

تتم نجاز طور البنايات ع الرقابة عملية إن

أ قبل من ة دور قانوًنا،بصفة ن ل املؤ العمران شرطة عوان

والتقنية ة دار الوثائق وطلب باملعاينات القيام م ا بإم والذين

عند العمومية بالقوة ستعانة م يمك كما بالبناء اصة ا

العون يقوم رخصة دون البناء إنجاز حالة ففي م، شاط عرقلة

وإ املخالفة إثبات محضر ر بتحر قانونا ل ساملؤ رئ إ رسالھ

ن إثن يتعدى ال أجل ن املختص والوا البلدي الشع املجلس

ن املناسبة34ساعة) 72(وسبع التداب   .إلتخاذ

فيقوم البناء رخصة ع املستفيد حيازة حالة أما

ورة املذ املواصفات ام اح مدى من بالتأكد قانونا ل املؤ العون

ال قواعد السّيما رالرخصة، تحر مع البناء س ومقاي تعم

عدم من التأكد فعند للبناء، املادية ع الوقا ت يث الذي املحضر

محضر ل املؤ العون يحرر املسلمة للرخصة البناء مطابقة

البت تقرر ال القضائية ة ا إ رسلھ و املخالفة معاينة

س رئ إ املحضر من ة ترسل كما العمومية، الدعوى

ناملج إثن يتعدى ال أجل ن املختص والوا البلدي الشع لس

ن   .35ساعة) 72(وسبع

اب وأ البنايات ُمالك زائري ا املشرع ألزم وقد

املختص البلدي الشع املجلس س رئ لدى ح بالتصر ع املشار

للمادة طبقا حيث م، بنايا مطابقة بتحقيق من60إقليمًيا

رقم وإتمامالذي 08/15: القانون البنايات مطابقة قواعد يحدد

ا ثالثةإنجاز أقصاه أجل املطابقة ادة ش طلب إيداع يتم ،

إنجاز) 03( إتمام رخصة املحدد خ التار من ابتداءا ر أش

ارة ز عمليات لفون امل العمران شرطة أعوان قوم و البناية،

امل املعلومات حسب البنايات مطابقة مدى ومعاينة قدمةماكن

ر تحر يتم املطابقة عدم معاينة حالة ففي املشروع، صاحب من

املخالفة ذه ت يث   .36محضر

املحددة املواصفات ام اح عدم نطاق ضمن ندرج و

والتصاميم ندسية ال باملخططات التقيد عدم البناء رخصة

ا عل تب ي قد وال ل، املؤ املعماري ندس امل قبل من املعدة

ال املنظرإنجاز ا املعمول للمعاي مخالف ل ش ات واج

ع ملشار سبة بال خضراء مساحة تخصيص عدم أو للمدينة العام

ما ا البعد إضفاء ا شا بإ يراد وال ة ضر ا البناء

ي العمرا   .املحيط
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املسؤولية أيضا يرتب والتعم يئة ال قواعد اك إن إن

جرائم ا باعتبار زائية تقوما حيث خاص، بنص ا عل عاقب

العمران، شرطة ا تحرر محاضر أساس ع زائية ا عة املتا

ليتو إقلميا املختص ة ور م ا وكيل إ املحاضر تلك وترسل

محكمة أمام املع ضد العمومية الدعوى ك تحر خ ذا

املسلمة للرخصة مخالفة بأشغال القيام مة ب نح   .37ا

ماا-2.3.3 ا العام النظام ع للمحافظة املقررة    :زاءات

قواعد ا تفرض قانونًيا اًما إل العمرانية الرخص ل ش
ُ

أو توسيع أو بناء أشغال بإنجاز يقوم من ل ع والتعم يئة ال

املقررة زاءات ا يرتب مخالفة عد ا خالل وأن   . دم،

وم رخصة بدون البناء عملية حالة عاتففي للمتا راعاة

املادة نصت زائية رقم4مكرر 76ا القانون املتعلق90/29: من

املجلس س رئ إصدار ع واملتمم، املعّدل ، والتعم يئة بال

ثمانية أجل البناء دم قرار إقليميا املختص البلدي الشع

وعند) 08( املخالفة، إثبات محضر إستالم خ تار من ابتداًء أيام

البلديانقض الشع املجلس س رئ قصور حالة و لة امل اء

ن ثالث يتعدى ال أجل البناء دم قرار الوا يصدر ) 30(املع

أن ع البلدية املصا قبل من دم ال أشغال تنفيذ يتم و يوًما،

املجلس س رئ ا حّصل وُ دم ال عملية اليف ت املخالف يتحمل

الق الطرق ل ب البلدي   .انونيةالشع

للمعاي مطابقتھ وعدم البناء إقامة حالة أما

املخالفة ت يث الذي املعاينة محضر وفق املحددة واملواصفات

ال ة خ ذه فإن املختصة، القضائية ة ا إ واملرسل

بمطابقة إما العمومية الدعوى البت عد املناسب زاء ا تقرر

أو جزئيا دمھ أو عدمالبناء حالة و تحدده، أجل ليا

جال القضائية ة ا عن الصادر كم ل املخالف امتثال

ن املختص الوا أو البلدي الشع املجلس س رئ يقوم املحددة

للمادة طبقا املخالف نفقة ع دم ال أشغال نفيذ ب 76تلقائيا

رقم4مكرر  القانون   .90/29: من

رقم القانون تضمن قواعد 08/15: كما يحدد الذي

ا إنجاز وإتمام البنايات منمطابقة املواد عدة92إ74،

الرخصة ملواصفات البناء مطابقة عدم حال جزائية ات عقو

آالف خمسة من غرامة فيعاقب عشرة) دج5.000(املسلمة، إ

ماية) دج10.000(آالف ا سياج بوضع يقوم ال من ل

غرامة و آالفللورشة، خمسة ألف) دج5.000(من ن عشر إ

الفضالت) دج20.000( أو ا أو البناء مواد يضع من ل

املنظر ھ شو املمارسات ذه شأن من ألن العمومي، ق الطر ع

النظام مقتضيات مع توافقھ ع املشرع يحرص الذي العام

ما ا   .العام

خية التار ات املم ذات للمناطق سبة ال والثقافيةو

للمادة رقم99فطبقا القانون بحماية98/04: من املتعلق ،

إصالح بأعمال القيام يباشر من ل عاقب ، الثقا اث ال

إضافة أو ا ترميم أو ا يل تأ أو املناطق ذه ل عة التا ات املمتل

ن ألف من مالية غرامة رخصة دون ا دم أو ا ) دج2.000(عل

آالف عشرة عن) دج10.000(إ ضات بالتعو املساس دون

لألمة والثقا التار اث بال شغال ذه ا سب ال   .ضرار

  :خاتمة.4

دون ي العمرا شاط ال توسًعا ة زائر ا املدن عرف

ا ل تجا يتم ال مالية ا عاد و التخطيطية للمعاي مراعاة

إ م وحاج ان الس نمو تزايد جديدة،إطار سكنية مناطق إقامة

ا املعمول التقنية للمواصفات ام إح دون البناء عمليات فتتم

خصوصية عن ع الذي املعماري بالطراز خالل يتم كما

ما ا ا رونق من د تز ال اثية ال ا وقيم   .املنطقة

م أ أحد العمران شرطة تمارسھ الذي الضبط ل ش و

القانونية يليات العمرا ع الطا ور التد ر مظا ة ملواج

ن تحس دف س والذي ، ما ا العام النظام فكرة من انطالقا

زاءات ا إقرار مع ضراء ا باملساحات عتناء و املدن ر مظ

ي املبا ام وا تناسق لقواعد اك إن ألي   .املناسبة

التوصل تّم الدراسة، ذه تناولھ سبق ما خالل ومن

التاليةإ النقاط ا ز ن النتائج من   :جملة

البعد- شمل ل العام النظام فكرة بتوسع زائري ا املشرع أقّر

من العديد تطبيقاتھ خالل من ر يظ والذي للمدينة، ما ا

ي العمرا شاط بال الصلة ذات والتنظيمية القانونية   .النصوص
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ع- للمحافظة أساسية ة رك التخطيط املدينةعد ل ش

مع ناسب ت ة معمار ال أش باعتماد تلزم يم مفا إطار ا ورونق

ضري  ا سيج ال ات ومم املنطقة   .خصوصيات

بالتخصص- والعمران الشرطة از ج لون املؤ عوان يتمتع

مع ، تق الضبط نطاق وأن السّيما والتعم البناء مجال

ا الشرطة وأعوان ضباط فئة يإدراج زا ا ع للطا نظرا لقضائية

العمرانية املخالفات   .لبعض

أداة- العمران شرطة أعوان طرف من املحررة املحاضر تمثل

السلطات أمام ية با تتمتع كما العمرانية، املخالفة إلثبات

املناسبة زاءات ا وإقرار ا لتنفيذ املختصة والقضائية ة دار

التعم قواعد ي من   .ضد

حسب - املختصة السلطة توقعھ الذي زاء ا طبيعة تختلف

جزائية ات عقو ا عل تب ي قد وال املرتكبة، املخالفة جسامة

املعمول ع شر ال يخالف من ل لردع املالية الغرامة أو س با

  .بھ

عض نقدم ا، إل املتوصل النتائج إستعراض عد و

ضر  نظرنا ة وج من ا نرا ال احات زق عز دف ة ور

ي اآل و ، ما ا العام النظام   :حماية

بالرقابة- لفة امل العمران شرطة خاص قانون إصدار ضرورة

ة دار السلطات مع سيق بالت والتعم البناء مخالفات ع

نصوص عدة متفرقة ا جعل وعدم املختصة، والقضائية

وتنظيمية   .   قانونية

تطبيق- شديد ،ال ما ا العام النظام ع املحافظة قواعد

رقم القانون ام املحدد08/15: فأح جل انقضاء عد 05(و

تطبيق) سنوات دون بتعليمة ا تمديد أنھ إال البنايات ة سو ل

املقررة زاءات   .ا

املجلس- س رئ تقاعس حال للوا لول ا سلطة تفعيل

شرط محاضر تنفيذ البلدي إثباتالشع املتضمنة العمران ة

فقط رخصة دون البناء ع ا اقتصار وعدم   .املخالفات

ما- ا الرونق تمس ال املخالفات م التجر نطاق توسيع

ا اثبا عد ن، ك املن ع زائية ا املسؤولية يرتب مما للمدينة

ك لتحر ي زا ا القا إ ا وإحال العمران شرطة بمحاضر

  .العموميةالدعوى 

املراجع. 5    :قائمة

 واملراسيم ن   :القوان

رقم- سم01: املؤرخ90/29: القانون املتعلق1990د ،

رقم ر ج ، والتعم يئة سنة52: بال واملتمم1990:، املعّدل ،

رقم رقم2004أوت14: املؤرخ04/05: بالقانون ر ج ، :51،

  .2004: سنة

رقم- بحماية1998جوان15: املؤرخ 98/04: القانون املتعلق ،

رقم ر ج ، الثقا اث سنة44: ال ، :1998.  

رقم- سم20: املؤرخ01/20: القانون املتعلق2001د ،

رقم ر ج املستدامة، وتنميتھ قليم يئة سنة77: ب ، :2001.  

رقم- املتضمن2006فيفري20: املؤرخ06/06: القانون ،

رقمالقانون  ر ج للمدينة، سنة15: التوجي ، :2006.  

رقم- سي2007ماي13: املؤرخ07/06: القانون ب املتعلق ،

رقم ر ج ا، وتنمي ا وحماي ضراء ا سنة31: املساحات ، :2007.  

رقم - لية20: املؤرخ08/15: القانون يحدد2008جو الذي ،

إنجاز وإتمام البنايات مطابقة رقمقواعد ر ج سنة44: ا، ، :

2008 .  

رقم- يحدد2011فيفري17: املؤرخ11/04: القانون الذي ،

رقم ر ج ة، العقار قية ال شاط تنظم ال سنة14: القواعد ، :

2011.  

رقم- التنفيذي ،1991ماي28: املؤرخ91/178: املرسوم

واملصادق را شغل مخططات إعداد إجراءات يحدد ةالذي

رقم ر ج ا، املتعلقة الوثائق ومحتوى ا سنة26: عل ،:1991،

رقم التنفيذي باملرسوم واملتمم 10: املؤرخ05/318: املعّدل

تم رقم2005س ر ج سنة62: ، ، :2005.  

رقم- شر ال ،1994ماي18: املؤرخ94/07: املرسوم

ا نة م وممارسة املعماري نتاج شروط ندساملتعلق مل

رقم ر ج سنة32: املعماري، ، :1994.  

رقم- التنفيذي ،2006جانفي30: املؤرخ06/55: املرسوم

عن للبحث ن ل املؤ عوان ن عي وكيفيات شروط يحدد الذي

ا ومعاين والتعم يئة ال مجال والتنظيم ع شر ال مخالفات

رقم ر ج املراقبة، إجراءات سنة32: وكذا ، :2006.  

رقم- التنفيذي ،2009ماي02: املؤرخ09/156: املرسوم

والتحقيق عة املتا فرق ن عي وكيفيات شروط يحدد الذي

ر ج ا، وس البناء وورشات السكنية واملجوعات التجزئات شاء إ

سنة27: رقم ، :2009.  
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رقم- التنفيذي ،2015جانفي25: املؤرخ15/09: املرسوم

يحدد رقمالذي ر ج ا، سليم و التعم عقود تحض : كيفيات

سنة07 ، :2015.  
 الكتب:   

ا،- ف الطعن وطرق الفردية العمران قرارات عزري، ن الز

ع والتوز شر لل الفجر دار ، و مصر–الطبعة رة، سنة- القا

2005.  

البي- داري الضبط دور ، الفاض عباس محمد س

جمال مقارنة–املدنحماية املركز-دراسة ، و الطبعة ،

ع والتوز شر لل العلمية والبحوث للدراسات ي رة،–العر القا

  .2017سنة- مصر

زائري- ا العمران قانون رابح، أولد إقلو داف–صافية أ

قانونية ووسائل ة للطباعة-حضر ومة دار الثانية، الطبعة ،

ع والتوز شر زائ–وال   .2015سنة- را

ي- العمرا املجال داري الضبط ن، م محمد دراسة- كمال

ع- مقارنة والتوز شر لل يام دار ، و الطبعة ردن–، - عمان،

  .2019سنة

داري- الضبط ي، سليما وضوابط–ندون دار-سلطات ،

ع والتوز شر وال للطباعة زائر–ومة   .2017سنة-ا

 امعيةال ا    :رسائل

البناء- مجال داري الضبط سلطات عوابد، رزاد ش

و قوق ا لية دكتوراه، أطروحة زائري، ا ع شر ال والتعم

ضر اج ا جامعة السياسية،   .2015/2016باتنة،- العلوم
 املقاالت:   

ما- ا العام النظام فكرة فتاك، ع عليان، ان بوز

ا زائري،وتطبيقا ا ع شر العلميةال البحوث مجلة

السياسية والعلوم قوق خلدون ا ابن جامعة العدد- ، تيارت،

مارس   .2015ول،

  :وامش. 6

  

  

  

  

 

                                                            
فال-1 مادي ع طا ذو العام النظام مضمون أن السائد عتقاد ان

إ الضبطيمتد سلطات نطاق عن تخرج ال ة املعنو وانب ا

مختلف العامة اجات ا تطور مع غ وم املف ذا أن غ داري،

ياة ا   .نوا
داري-2 الضبط ي، سليما وضوابط–ندون ومة-سلطات دار ،

ع والتوز شر وال زائر–للطباعة ص2017سنة- ا ،48.  
الف-3 عباس محمد حمايةس البي داري الضبط دور ، اض

املدن مقارنة–جمال للدراسات-دراسة ي العر املركز ، و الطبعة ،

ع والتوز شر لل العلمية مصر–والبحوث رة، ص2017سنة- القا ،

60.  
ي-4 العمرا املجال داري الضبط ن، م محمد دراسة-كمال

دا-مقارنة ، و الطبعة ع، والتوز شر لل يام ردن–ر سنة- عمان،

ص2019 ،39.  
ا-5 وتطبيقا ما ا العام النظام فكرة فتاك، ع عليان، ان بوز

زائري، ا ع شر والعلومال قوق ا العلمية البحوث مجلة

خلدون السياسية ابن جامعة مارس-، ول، العدد ص2015تيارت، ،

13.  
محمد-6 صس سابق، مرجع ، الفاض   .58عباس
ص-7 سابق، مرجع فتاك، ع عليان، ان   .12بوز
رقم-8 يحدد2011فيفري17: املؤرخ11/04: القانون الذي ،

رقم ر ج ة، العقار قية ال شاط تنظم ال سنة14: القواعد ، :2011.  

                                                                                         
رقم-9 لية20: املؤرخ08/15: القانون يحدد2008جو الذي ،

رقم ر ج ا، إنجاز وإتمام البنايات مطابقة سنة44: قواعد ، :2008.  
املادة-10 رقم11جاء القانون سم01: املؤرخ90/29: من د

رقم1990 ر ج ، والتعم يئة بال املتعلق سنة52: ، املعّدل1990:، ،

رقم بالقانون رقم2004أوت14: املؤرخ04/05: واملتمم ر ج ، :51،

أنھ2004: نةس ية: " ، التوج املخططات من التعم أدوات ل ش

را شغل ومخططات والتعم يئة   ...."لل
زائري-11 ا العمران قانون رابح، أولد إقلو داف–صافية أ

قانونية ووسائل ة شر-حضر وال للطباعة ومة دار الثانية، الطبعة ،

ع زائر–والتوز ص2015سنة-ا ،69.  
املادة-12 رقم19جاء القانون يئة90/29: من بال املتعلق ،

يقسم والتعم يئة لل التوجي املخطط أن واملتمم، املعّدل ، والتعم

ممتد جزء و فالقطاع محددة، قطاعات إ ا يتعلق ال املنطقة

وآجال عامة إلستعماالت أراضيھ تخصيص يتوقع البلدية تراب من

ل   .لتعممحددة
املادة-13 رقم20أنظر القانون ،90/29: من والتعم يئة بال املتعلق

واملتمم   .املعّدل
والتعم-14 البناء مجال داري الضبط سلطات عوابد، رزاد ش

السياسية، والعلوم قوق ا لية دكتوراه، أطروحة زائري، ا ع شر ال

ضر اج ا   .18ص،2015/2016باتنة،-جامعة
املادة-15 رقم31نصت القانون ،90/29: من والتعم يئة بال املتعلق

أنھ ع واملتمم، بالتفصيل" : املعّدل را شغل مخطط يحدد
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استخدام حقوق والتعم يئة لل التوجي املخطط ات توج إطار

والبناء   ."را
املادة-16 رقم18أنظر التنفيذي املرسوم 28: املؤرخ91/178: من

را1991ماي شغل مخططات إعداد إجراءات يحدد الذي ،

رقم ر ج ا، املتعلقة الوثائق ومحتوى ا عل ،26: واملصادقة

رقم1991:سنة التنفيذي باملرسوم واملتمم املعّدل : املؤرخ05/318: ،

تم10 رقم2005س ر ج سنة62: ، ، :2005.  
رقم-17 سم20: املؤرخ01/20: القانون يئة2001د ب املتعلق ،

رقم ر ج املستدامة، وتنميتھ سنة77: قليم ، :2001.  
ص-18 سابق، مرجع ن، م محمد   .48كمال
رقم -19 القانون2006فيفري20: املؤرخ06/06: القانون املتضمن ،

رقم ر ج للمدينة، سنة15: التوجي ، :2006.  
املادة-20 رقم26أنظر القانون التوجي06/06: من القانون املتضمن

  .للمدينة
ص-21 سابق، مرجع فتاك، ع عليان، ان   .27بوز
رقم -22 سي2007ماي13: املؤرخ07/06: القانون ب املتعلق ،

رقم ر ج ا، وتنمي ا وحماي ضراء ا سنة31: املساحات ، :2007.  
رقم-23 شر ال املتعلق1994ماي18: ؤرخامل94/07: املرسوم ،

رقم ر ج املعماري، ندس امل نة م وممارسة املعماري نتاج : شروط

سنة32 ، :1994.  
ص -24 سابق، مرجع عوابد، رزاد   .127ش
رقم -25 التنفيذي الذي2006جانفي30: املؤرخ06/55: املرسوم ،

مخ عن للبحث ن ل املؤ عوان ن عي وكيفيات شروط الفاتيحدد

إجراءات وكذا ا ومعاين والتعم يئة ال مجال والتنظيم ع شر ال

رقماملراقبة ر ج سنة32: ، ، :2006.  
رقم-26 التنفيذي الذي2009ماي02: املؤرخ09/156: املرسوم ،

شاء إ والتحقيق عة املتا فرق ن عي وكيفيات شروط يحدد

ا وورشات السكنية واملجوعات االتجزئات وس رقملبناء ر ج ، :27،

  .2009: سنة
ا-27 بأ البناء رخصة عّرف

ُ
ة" :  إدار سلطة عن صادر إداري قرار

ص لل ق ا بمقتضاه تمنح قانونا، معنوي (مختصة أو ) طبي

ال البناء أعمال البدء قبل قائم بناء غي أو جديد بناء بإقامة

العمران قانون قواعد م تح أن العمران ،"يجب قرارات عزري، ن الز

ع والتوز شر لل الفجر دار ، و الطبعة ا، ف الطعن وطرق –الفردية

مصر رة، ص2005سنة- القا ،12.  
املادة-28 أكدتھ ما و رقم44و التنفيذي املرسوم املؤرخ15/09: من

التعم2015جانفي25:  عقود تحض كيفيات يحدد الذي ،

ر  ج ا، سليم سنة07: رقمو ، :2015.  
املادة-29 رقم68أنظر التنفيذي املرسوم يحدد15/09: من الذي ،

ا سليم و التعم عقود تحض   .كيفيات
املواد-30 رقم91و74،89: أنظر القانون الذي08/15: من الذي،

ا إنجاز وإتمام البنايات مطابقة قواعد   .يحدد

                                                                                         
املادة-31 رقم60أنظر القانون ،90/29: من والتعم يئة بال املتعلق

واملتمم   .املعّدل
رقم -32 بحماية1998جوان15: املؤرخ98/04: القانون املتعلق ،

رقم ر ج ، الثقا اث سنة44: ال ، :1998.  
املادة -33 رقم99أنظر القانون اث98/04: من ال بحماية املتعلق ،

  .الثقا
املادة -34 القانون 4مكرر 76أنظر يئة90/29: رقممن بال املتعلق

واملتمم املعّدل ،   .والتعم
املادة -35 رقم5مكرر 76أنظر القانون يئة90/29: من بال املتعلق

واملتمم املعّدل ،   .والتعم
املادة-36 رقم27أنظر القانون الذي08/15: من قواعد، يحدد الذي

ا إنجاز وإتمام البنايات   .مطابقة
عوابد، -37 رزاد صش سابق،   .168مرجع
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