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اإلشكــاليــة

من المعلوم أن موضوع حماية البيئة أصبح يلقي إهتماما كبي ار على المستوى

جامعة جياللي ليابس  -سيدي بلعباس -

العالمي والمحلي ،نظ ار للتدهور الكبير والخطير الذي أصبحت تتعرض له ،األمر

كلية الحقوق والعلوم السياسية

الصالحيات على مختلف األجهزة والهيئات التي من شأنها أن تلعب دور في

 19مارس 1962

الذي دفع بالمشرع إلى سن العديد من التشريعات التي تهدف إلى توزيع مختلف
مجال المحافظة على البيئة.
وعليه تعتبر الجماعات اإلقليمية من الهيئات التي رأى المشرع بأنها تشكل لبنة
أساسية في المحافظة على البيئة ،وهو ما نالحظه من خالل التشريعات العديدة
التي سنها في هذا المجال.
إن إسناد مهمة المحافظة على البيئة للجماعات اإلقليمية ال يجب أن يقف عند

سيدي بلعباس
بالتعاون مع

مخبر المرافق العمومية والتنمية

مجرد إستنباط قواعد قانونية مجردة ،بل يجب أن يتعداها إلى حد توفير الجو

المالئم لها حتى يمكنها من العمل بشكل فعال ومستمر ،وذلك من خالل توفير

اإلمكانيات المادية الالزمة وكذا إلى إفساح لها أكبر قدر من اإلستقاللية في
ممارستها لهذه المهمة.
إن إدراكنا الكبير بأن الجماعات اإلقليمية هي من الهيئات التي فعال ينبغي أن

تؤدي دور مهم في مجال حماية البيئة ،بإعتبارها أقرب وأدرى بمواطن السيما من
جانب التلوث واألضرار التي تتسبب في اإلختالل بالتوازن البيئي ،إلى جانب ذلك
قلة الدراسات والبحوث المهتمة بهذا المجال باإلضافة إلى صدور قانون يتعلق

بالبلدية رقم  10/11والوالية رقم .07/12
لذلك نحن نتساءل عن الدور الذي تلعبه الجماعات اإلقليمية في مجال حماية

البيئة وعن الصالحيات واالختصاصات المخولة لها في هذا اإلطار ،وهنا نأمل

في إطار تناولنا لهذا الموضوع تسليط الضوء على الدور الفعال الذي تلعبه
الجماعات اإلقليمية لحماية البيئة.

تـنـظـم
يـومـا دراسيا حول

" دور الجماعات اإلقليمية في

تتمحور اإلشكالية الموضوع حول فعالية دور الجماعات اإلقليمية في

حماية البيئة"

المنوطة بالجماعات اإلقليمية واختصاصات المجالس الشعبية البلدية

يوم الخميس 2019/03/07

حماية البيئة كأحد الفاعلين في هذا المجال من خالل معرفة المهام
والوالئية.

