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 جامعة ابن خلدون تيارت
 كلية الحقوق والعلوم السياسية

الحقوققسم   

 نظمي

 حول  دراس ي يوم

قوانين البناء والتعمير في الجزائر بين النصوص 

 التقليدية وضرورة مواكبة العولمة

 

 اليوم الدراسي  إشكالية

قوانين البناء والتعمير بالجزائر مشكلة خطيرة ومعقدة تمثل 

فهي بدون دراسة علمية كافية، كما أنها تفقد عامل االستقرار 

والتوازن واالستمرار، وأصبحت تعاني من تعددها بصورة 

يصعب على القائمين بتنفيذها استيعابها وتطبيقها على أرض 

ناءات املستمرة الواقع، وقد أدت التعديالت والتغييرات واالستث

لقانون البناء إلى فقدانها الجدية واالحترام ولجوء الكثير من 

األفراد إلى البناء بدون ترخيص مما انعكس بصورة سلبية 

واملساس بالنظام العام العمراني والجمالي والبيئي للمدينة 

وانعكس ذلك على تدني مستوى تحضر الفرد واملجتمع على حد 

راء تسوية مخالفات البناء الذي سواء. كذلك، فإن إن إج

املتعلق  15-08شهدته الجزائر من خالل صدور القانون 

بمطابقة البنايات واتمام إنجازها، طرح مسألة استهتار املشرع 

واملواطن على حد سواء في اإلخالل بالتوازن البيئي والتشويهات 

في جماليات الطبيعة، وجمال الجزائر إذا يقتض ي التشديد في 

مواد قانون البيئة والتنمية املستدامة بشكل صارم  تطبيق

آخذين بعين االعتبار املحافظة على ما تبقى من مساحات 

األرض كي تكون املالذ الصحي الوقائي لجيل الغد بوقف 

امتدادات مساحات البناء والتي في النهاية تبقى أبرز خطر على 

عليه فإن  وبناء  التنوعات البيولوجية والجمالية واملناخية.

اإلشكالية التي يطرحها موضوع امللتقى حول مدى فعالية 

النصوص التشريعية والتنظيمية في املجال العمراني على أرض 

  الواقع، ومدى مواكبتها للتطور العالمي الحاصل ملفهوم البناء.

 2015أكتوبر    29و 28فعاليات الملتقى يومي: 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

  

 املحاور 

التطور التشريعي لقوانين التعمير والبناء  املحور األول:

 بالجزائر

 والتعمير.املفهوم التقليدي للبناء في قانون التهيئة *

 املفاهيم الحديثة للبناء) البنايات الذكية(.*

 قوانين تسوية البنايات، األسباب والدوفع.*

 عالقة قوانين التعمير بالبيئة والتنمية املستدامة.*

دور اإلدارة في تنظيم حركة البناء  :املحور الثاني

 والتعمير

 دور الوزارة املكلفة بالعمران في منح عقود التعمير.*

 دور الوالي في منح عقود التعمير.*

دور رئيس املجلس الشعبي البلدي في منح عقود *

 التعمير.

 دور شرطة العمران في الرقابة على أعمال البناء.*

 دور الهيئات اإلستشارية في املجال العمراني.*

 

 املشاركة في اليوم الدراس ي: شروط

العلمية وأن يشترط في املداخلة التزامها باألمانة *

 .تتعلق بإحدى محاور اليوم الدراس ي

باللغة   simplifie arabic تكتب املداخلة بخط*

 Times New Roman وبخط  14العربية خط 

تدرج الهوامش في نهاية كل ، و األجنبيةباللغة 

 صفحة.

 2017أفريل  07*آخر أجل الرسال املداخالت 

 ترسل املداخلة كاملة على البريد االلكتروني*

 revue.urbanisme2016@gmail.com التالي:

 بيانات املشارك:

 تتضمن املداخلة اإلشارة إلى البيانات التالية :

 اسم ولقب املشارك 

 .الوظيفة 

 رتبته العلمية 

 .الهيئة املستخدمة 

  العنوان، الهاتف، الفاكس، البريد

 اإللكتروني.

 .لغة املداخلة ووسائل عرضها 

 .محور املداخلة وعنوانها 
 

الرقابة على تدخل القضاء في : املحور الثالث

 أعمال البناء والتعمير

دور القضاء اإلداري في الحفاظ على املصلحة *

 العامة العمرانية

 مسؤولية اإلدارة  في مجال العمران*

منازعات القضاء العادي في مجال العمران)القضاء *

 الجزائي واملدني(

تدخل املجتمع املدني في املجال : املحور الرابع

 العمراني

 التشاركية في املجال العمراني الديمقراطية*

مظاهر مشاركة املواطن في اصدار القرارات املتعلقة *

 بالتهيئة والتعمير) التحقيق العمومي، املداوالت...(

  

 

 


