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مقدمــة
يعترب قطاع الرشطة اإلدارية الجامعية من أهم القطاعات األساسية يف تدبري شؤون الجامعة ،و ينيط املرشع هذا
االختصاص الحيوي يف أكرب قسط منه برئيس املجلس الجامعي ،ويف ميادين محددة باملجلس الجامعي.
مام يتطلب اإلملام بالقوانني واألنظمة املعمول بها يف هذا امليدان ،حتى ال ميارس هذا االختصاص خارج نطاق
املرشوعية ،و يؤدي بالتايل إىل اإلرضار بحقوق وحريات األفراد والجامعات .
إن الرشطة اإلدارية الجامعية عبارة عن مجموعة من
امليادين واملجاالت التي ترتبط تقريبا بكل مناحي الحياة
داخل تراب الجامعة .وهذا ما جعل هذا االختصاص ،يف
كل التجارب الجامعية السابقة ،يعرف حوارات ونقاشات
استعصت يف بعض الحاالت عىل الفهم ،وأثارت تأويالت
وتفسريات من طرف االجتهاد القضايئ ،و عدد كبري من
التحليالت الجامعية والفقهية.

تستمد الرشطة اإلدارية الجامعية أهميتها من
كونها مرتبطة أساسا بحقوق األفراد وحرياتهم
األساسية من أمن وطأمنينة و سكينة.

لقد أصبح توضيح مجموعة من اإلشكاليات املرتبطة بهذا القطاع مطلبا ملحا يف كل اللقاءات واملناظرات
والندوات ،سواء عىل املستوى املركزي أو املحيل ،أو خالل مناقشة قوانني الالمركزية بالربملان .
يف هذا السياق ،أعدت املديرية العامة للجامعات املحلية هذه الوثيقة لتمكني املنتخبني بصفة خاصة ،واملامرسني
للشأن املحيل بصفة عامة ،من اإلملام باإلطار العام للرشطة اإلدارية الجامعية واإلطالع عىل أهم املجاالت التي
تدخل ضمن هذا القطاع ،وذلك حتى يتمكنوا من تفعيل اختصاصاتهم يف هذا املجال ،وبالتايل االستجابة لحاجيات
املواطنني ،واملستعملني للمرافق الجامعية.
فهذه الوثيقة بداية لسلسلة من الدالئل التي ستعدها الوزارة يف إطار التصور االسرتاتيجي «الجامعة يف أفق
 .»2015و تهم هذه الدالئل النصوص القانونية و التنظيمية لقطاع الرشطة اإلدارية ،ومناذج للقرارات التنظيمية
القطاعية التي تهم مجاالت وميادين هذه الرشطة ،فضال عن دوريات توضيحية من أجل مواكبة املامرسة
الجامعية يف إطار املنظور االسرتاتيجي للوزارة ،الذي يرتكز عىل االنتقال من الوصاية التقليدية إىل املواكبة والدعم
للمجالس الجامعية ورؤساءها ،قصد تطوير التدبري الجامعي وتحقيق التنمية املحلية .



مفهوم الرشطة اإلدارية
 ما هي الرشطة اإلدارية ؟
تتعدد تعريفات الرشطة اإلدارية من مدرسة قانونية إىل
أخرى ،ولكنها تلتقي جميعها يف كونها تسعى إىل حامية
النظام العام.
و بصفة عامة ،فإن الرشطة اإلدارية هي تلك الوسيلة
القانونية التي تبيح لإلدارة التدخل للحفاظ عىل النظام
العام بكافة مدلوالته ،يف إطار االختصاصات املنوطة بها .

بصفة عامة فالرشطة اإلدارية هي الوسيلة
القانونية التي تبيح لإلدارة التدخل للحفاظ
عىل النظام العام بكافة مدلوالته.

 ما العالقة بني الرشطة اإلدارية الوطنية و الرشطة اإلدارية املحلية ؟
حتى ال يقع تداخل بني هاتني الرشطتني ،يخضع التعامل بينهام إىل  3مبادئ :
 مبدأ عدم التناقض ومفاده أن السلطات التي متارس الرشطة اإلدارية عىل الصعيد املحيل يجب أن تحرتم
املقتضيات التنظيمية والتدابري الفردية التي اتخذتها سلطات الرشطة اإلدارية عىل املستوى الوطني.
 مبدأ عدم التطاول و مينع مبوجبه عىل السلطات التي متارس الرشطة اإلدارية عىل املستوى املحيل مامرسة
االختصاصات املسندة إىل السلطات التي متارس الرشطة اإلدارية عىل الصعيد الوطني.
 مبدأ عدم الحلول ،الذي يقيض أنه مينع عىل سلطات الرشطة اإلدارية عىل الصعيد الوطني الحلول محل
السلطات املسند إليها مامرسة الرشطة اإلدارية عىل الصعيد املحيل ،ما مل يكن هناك نص مخالف كام هو الحال
يف الفصل 77من امليثاق الجامعي.
أنواع الرشطة اإلدارية
• الرشطة اإلدارية العامة :هي مجموع
اإلجراءات و التدابري املتخذة للحفاظ
عىل النظام العام  ،بغض النظر عن
املخاطبني املعنيني بهذه اإلجراءات ,و
تطبق عىل جميع األنشطة دون تحديد
أو متييز.
• الرشطة اإلدارية الخاصة :هي تلك
االختصاصات التي خولها القانون لجهة
معينة يف ميدان محدد يتميز بطابع
الخصوصية ،كرشطة الصيد مثال ،رشطة
التعمري ،رشطة املرشوبات الكحولية...
الخ .وهذا النوع من الرشطة اإلدارية
يطبق عىل فئة من املواطنني فقط.
تكون العقوبات املتعلقة مبخالفة
إجراءات الرشطة اإلدارية العامة
مضمنة يف القانون الجنايئ .يف حني
أن الرشطة اإلدارية الخاصة غالبا ما
يتم التنصيص عىل العقوبات املتعلقة
مبخالفاتها ضمن النصوص الخاصة بهذه
الرشطة.

 ما الفرق بني الرشطة اإلدارية و املرفق العام؟
تهدف الرشطة اإلدارية إىل حامية النظام العام ،يف حني أن املرفق
العام يهدف إىل خدمة الصالح العام .و بهذا املعنى ،فاملرفق
العام يسعى لتحقيق هدف أوسع من هدف الرشطة اإلدارية.
لكن هناك حاالت قد يقع فيها للمامرس خلط بني املرفق العام
والرشطة اإلدارية ،مثال :وضع عالمة طرقية تلزم تخفيض الرسعة
قرب منعرج خطري .يف هذه الحالة ،فإلزامية تخفيض الرسعة
تدبري من تدابري الرشطة اإلدارية ،يف حني إن اإلعالم بوجود
خطر يف منعرج خدمة منوطة باملرفق العام .يف مثل هذه الحالة
قد يظهر نوع من الخلط ،لكن إذا تعاملنا مع الرشطة اإلدارية
باعتبارها مرفقاً فلن يكون هناك خلط.
قد يقع كذلك خلط بني الرشطة اإلدارية والسلطة التنظيمية.
فالسلطة التنظيمية وسيلة قانونية يرتكز عليها عمل الرشطة
اإلدارية واملرفق العام عىل السواء ،أما الرشطة اإلدارية فهي
ببساطة نوع من أعامل اإلدارة.



تدابري مامرسة الرشطة اإلدارية الجامعية
تتم مامرسة الرشطة اإلدارية الجمـاعية من خالل ثالثة تدابري رئيسية هي:
 التدابري التنظيمية
 التدابري الفردية
 التنفيذ التلقايئ

 التدابري التنظيمية
تعترب التدابري التنظيمية قرارات ذات صبغة عامة ومجردة ،تفرض أمرا أو منعا عىل سكان الجامعة أو عىل بعض
العنارص منهم ،دون تعيينهم بذاتهم .وتتميز هذه القرارات بكونها قابلة للتطبيق يف كل وقت وحني ،كلام توفرت
رشوطها.
من بني املجاالت التي قد تكون موضوع قرار تنظيمي:
 الصحة العامة واملؤسسات املرتبة
 النظام العام للمحافظة عىل الصحة العامة والنظافة
 السري والجوالن وسالمة املرور بالطرق العمومية
 تنظيم مرافق الرشطة االدارية (سيارات نقل األموات -وسيارات اإلسعاف -محطات الطرق والوقوف)....
 تنظيم األنشطة التجارية والحرفية غري املنظمة.

 التدابري الفردية
و هي عبارة عن قرارات فردية تتضمن أمرا أو منعا أو إذنا يصدر عن رئيس املجلس الجامعي ،يف إطار مامرسته
لسلطات الرشطة اإلدارية ،والتي غالبا ما تهم حاالت خاصة ،وال تطبق إال مرة واحدة .كأن يتخذ رئيس املجلس
الجامعي ،عىل سبيل املثال ،قرارا يأمر أحد األفراد بإزالة بقايا البناء عن الطريق العمومي ،أو أن يأمر بإغالق
محل يهدد الصحة والنظافة .فهذان القراران يعدان مبثابة قرار فردي ال يشمل إال حالة بذاتها وال يطبق بالتايل
إال مرة واحدة.

 تدابري التنفيذ التلقايئ
يقصد بالتنفيذ التلقايئ ،أن يقوم رئيس املجلس الجامعي ،ومن تلقاء نفسه ،بتنفيذ قراراته عندما ميتنع األشخاص
املعنيون بها عن تنفيذ اإلجراءات املتضمنة فيها.
وقد منح امليثاق الجامعي يف املادة  52منه هذه اإلمكانية لرئيس املجلس رصاحة ،حيث نص عىل أنه «ميكن أن
يتوىل رئيس املجلس تلقائيا وعىل نفقة املعنيني باألمر العمل ،طبقا للرشوط املحددة باملرسوم الجاري به العمل،
عىل تنفيذ جميع التدابري الرامية إىل ضامن سالمة املرور والسكينة واملحافظة عىل الصحة العمومية».
ويف هذا اإلطار ،ومن أجل ضامن تنفيذ قراراته ،فقد أجاز امليثاق الجامعي للرئيس إمكانية طلب استعامل القوة
العمومية .وهكذا نص الفصل  53عىل أنه « :يجوز للرئيس أن يطلب عند االقتضاء من السلطة اإلدارية املحلية
املختصة العمل عىل استخدام القوة العمومية طبقا للترشيع املعمول به قصد ضامن احرتام قراراته ومقرراته».



األجهزة املامرسة للرشطة اإلدارية
مامرسة الرشطة اإلدارية اختصاص موكول للحكومة ،حيث أن املادة  63من الدستور أعطت للوزير األول صالحيات
مامرسة السلطة التنظيمية .فهو ميارس ،بهذه الصفة ،الرشطة اإلدارية عىل املستوى الوطني.

 اختصاصات العامل و رجال السلطة املحلية يف دائرة نفوذهم الرتايب.
مبقتىض املادة  49من امليثاق الجامعي ،فإن اختصاصات رجل السلطة املحلية يف مجال الرشطة اإلدارية أصبحت
محددة عىل سبيل الحرص .وهكذا ورد بهذه املادة ما ييل:
«.....باستثناء املواد التالية التي تبقى من اختصاص السلطة اإلدارية املحلية:
 املحافظة عىل النظام و األمن العمومي برتاب الجامعة؛
 تأسيس الجمعيات و التجمعات العمومية والصحافة؛
 االنتخابات؛
 تنظيم محاكم الجامعات و املقاطعات؛
 النقابات املهنية؛
 الترشيع الخاص بالشغل و ال سيام النزاعات االجتامعية؛
 املهن الحرة؛
 تنظيم ومراقبة نشاط الباعة املتجولني بالطرق العمومية؛
 تنظيم و مراقبة استرياد األسلحة و الذخائر و املتفجرات و ترويجها و حملها و إيداعها و بيعها و استعاملها؛
 مراقبة مضمون اإلشهار بواسطة اإلعالنات واللوحات و العالمات و الشعارات؛
 رشطة الصيد الربي؛
 جوازات السفر؛
 مراقبة األمثان؛
 تنظيم االتجار يف املرشوبات الكحولية أو املمزوجة بالكحول،
 مراقبة األسطوانات و غريها من التسجيالت السمعية البرصية،
 تسخري األشخاص و املمتلكات؛
 الخدمة العسكرية اإلجبارية؛
 التنظيم العام للبالد يف حالة حرب».
مبقتىض املواد  102 – 101 – 40 – 38 – 37من امليثاق الجامعي ،فإن مجالس الجامعات الحرضية و القروية و
مجالس املقاطعات ميارسون الرشطة اإلدارية من خالل العديد من االختصاصات املسطرة يف هذه املواد.

 اختصاصات املجلس الجامعي
إن ما مييز امليثاق الجامعي الجديد عن سابقه أنه منح للمجلس الجامعي اختصاصات واسعة يف مجال املحافظة
عىل صحة املواطنني وسالمتهم من جهة ،ومن جهة أخرى ،خفف بشكل كبري الوصاية عىل األعامل التي يتخذها
املجلس يف هذا املجال.
إذ مبقتىض املواد  102 – 101 – 40 – 38 – 37من هذا امليثاق الجامعي ،فإن مجالس الجامعات الحرضية و
القروية و مجالس املقاطعات متارس الرشطة اإلدارية من خالل العديد من االختصاصات املسطرة يف هذه املواد،
وذلك يف املجاالت التالية:




 يف مجال امللك العام الجامعي ،فقد نصت املادة  37عىل ما ييل:

يسهر عىل تدبري األمالك الجامعية واملحافظة عليها وصيانتها ،ولهذه الغاية:
 يقوم ،طبقا للقوانني واألنظمة الجاري بها العمل ،بتحديد األمالك العامة الجامعية وترتيبها وإخراجها
من حيز امللك العمومي؛
 يبت يف االقتناءات والتفويتات واملعاوضات واالكرتاءات وكل املعامالت املتعلقة بعقارات امللك
الخاص؛
 يصادق عىل جميع أعامل تدبري أو احتالل امللك العمومي الجامعي مؤقتا؛
 يقرر يف شأن تخصيص أو تغيري تخصيص البنايات العمومية واألمالك الجامعية طبقا للقوانني واألنظمة
املعمول بها.
(ملزيد من التوضيح بخصوص تدبري األمالك الجامعية  ،أنظر دليل األمالك الجامعية).

 يف مجال التعمري نصت املادة  38عىل أن املجلس:
 يسهر عىل احرتام االختيارات والضوابط املقررة يف مخططات توجيه التهيئة العمرانية ،وتصاميم التهيئة
والتنمية ،وكل الوثائق األخرى املتعلقة بإعداد الرتاب والتعمري
 يدرس ويصادق عىل ضوابط البناء الجامعية طبقا للقوانني واألنظمة الجاري العمل بها
 يقرر يف إنجاز أو املشاركة يف إنجاز برامج إعادة الهيكلة العمرانية ومحاربة السكن الغري الالئق وحامية
وإعادة تأهيل املدن العتيقة وتجديد النسيج العمراين املتدهور
 يسهر عىل املحافظة عىل الخصوصيات الهندسية املحلية وإنعاشها.
(ملزيد من التوضيح بخصوص قطاع التعمري انظر دليل التعمري)
 يف مجال الوقاية الصحية والنظافة والبيئة ،نصت املادة  40عىل أن املجلس يسهر عىل
ضامن الوقاية الصحية والنظافة وحامية البيئة ،مع مراعاة االختصاصات املخولة لرئيس املجلس
مبقتىض املادة .50
ولهذه الغاية ،يتداول املجلس خاصة حول سياسة الجامعة يف ميادين :
 حامية الساحل والشواطئ وضفاف األنهار والغابات واملواقع الطبيعية
 ترصيف ومعالجة املياه العادمة ومياه األمطار
 محاربة عوامل انتشار األمراض املعدية
 محاربة جميع أشكال التلوث واإلخالل بالبيئة وبالتوازن الطبيعي.
ويف هذا اإلطار ،فإن املجلس الجامعي يقرر فيام ييل :
 إحداث وتنظيم املكاتب الجامعية للوقاية الصحية ؛
 املصادقة عىل األنظمة العامة الجامعية للوقاية الصحية والنظافة العمومية ،طبقا للقوانني واألنظمة
الجاري بها العمل.
 يف املجال الثقايف ،نصت املادة  41يف الفقرة السادسة عىل أن املجلس يساعد يف الحفاظ عىل
خصوصية الرتاث الثقايف املحيل.
إضافة إىل هذه االختصاصات فإن املجلس الجامعي يقوم بتسمية الساحات والطرق العمومية إذا كانت هذه
التسمية متثل ترشيفا عموميا أو تذكريا بحدث تاريخي حسب مقتضيات الفقرة  12من املادة .69


 اختصاصات رئيس املجلس الجامعي
إن أهم ما جاء به امليثاق الجامعي املعدل سواء سنة  2002أو سنة  2009فيام يتعلق باختصاصات الرشطة
اإلدارية الجامعية املسندة إىل رؤساء املجالس الجامعية ،يتمثل يف تدقيق وتوضيح هذه االختصاصات ،وكذا
تبسيط الرقابة املامرسة عليها من لدن سلطة الوصاية.
فامليثاق الجامعي الجديد وضع جردا ملعظم الصالحيات املوكولة لرؤساء املجالس يف هذا املجال ،واضعا بذلك حدا
لتداخل وتنازع االختصاصات الذي ظل يطبع عالقات املنتخبني بالسلطات املحلية عىل مستوى املامرسة العملية
خالل الواليات االنتدابية السابقة.
وهكذا ،نص امليثاق الجامعي يف فصله  50عىل اختصاصات رئيس املجلس الجامعي كام ييل:
 يسهر عىل تطبيق القوانني واألنظمة املتعلقة بالتعمري وعىل احرتام ضوابط تصاميم تهيئة الرتاب ووثائق
التعمري
 مينح رخص البناء والتجزئة والتقسيم ورخص السكن وشهادات املطابقة ورخص احتالل امللك العمومي
لغرض البناء وذلك طبق الرشوط واملساطر املنصوص عليها يف القوانني واألنظمة الجاري بها العمل
 يسهر عىل نظافة املساكن والطرق وتطهري قنوات الرصف الصحي وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني
والتخلص منها
 يراقب البنايات املهملة أو املهجورة أو اآليلة للسقوط ويتخذ التدابري الالزمة لرتميمها أو هدمها طبقا
للقوانني واألنظمة الجاري بها العمل
 يساهم يف املحافظة عىل املواقع الطبيعية والرتاث التاريخي والثقايف وحاميتها وذلك باتخاذ التدابري الالزمة
طبقا للقوانني واألنظمة الجاري بها العمل
 مينح رخص استغالل املِؤسسات املرضة أو املزعجة أو الخطرية الداخلة يف اختصاصه ويراقبها طبقا للقوانني
واألنظمة الجاري بها العمل
 ينظم ويساهم يف مراقبة األنشطة التجارية واملهنية غري املنظمة التي من شأن مزاولتها أن متس بالوقاية
الصحية والنظافة وسالمة املرور والسكينة العمومية أو ترض بالبيئة
 يراقب محالت بيع العقاقري والبقالة ومحالت الحالقة وبيع العطور ،وعىل العموم كل األماكن التي ميكن
أن تصنع أو تخزن أو تباع فيها مواد خطرة
 يسهر عىل احرتام الضوابط املتعلقة بسالمة ونظافة املحالت املفتوحة للعموم خاصة املطاعم واملقاهي
وقاعات األلعاب واملشاهد واملسارح وأماكن السباحة ،وكل األماكن األخرى املفتوحة للعموم ،ويحدد مواقيت
فتحها وإغالقها
 يتخذ جميع التدابري الرامية إىل ضامن سالمة املرور يف الطرق العمومية وتنظيفها وإنارتها ،ورفع معرقالت
السري عنها ،وإتالف أو إصالح البنايات اآليلة للسقوط أو الخراب ،ومنع الناس من أن يعرضوا يف النوافذ أو يف
األقسام األخرى من الرصوح أو من أن يلقوا يف الطرق العمومية أيا كان من األشياء التي من شأن سقوطها أو
رميها أن يشكل خطرا عىل املارة أو يسبب رائحة مرضة بالصحة
 يساهم يف مراقبة جودة املواد الغذائية واملرشوبات والتوابل املعروضة للبيع أو لالستهالك العمومي
 يسهر عىل نظافة مجاري املياه واملاء الصالح للرشب ويضمن حامية ومراقبة نقط املاء املخصصة لالستهالك
العمومي ومياه السباحة
 يتخذ التدابري الالزمة لتجنب أو مكافحة انتشار األمراض الوبائية أو الخطرية  ،وذلك طبقا للقوانني واألنظمة
املعمول بها


 يتخذ التدابري الخاصة لضامن السكينة العمومية خصوصا يف املحالت العمومية التي يقع فيها تجمهر الناس
كاملواسم واألسواق ومحالت املشاهد أو األلعاب وامليادين الرياضية واملقاهي واملسابح والشواطئ وغريها
 يتخذ التدابري الرضورية لتفادي رشود البهائم املؤذية واملرضة ،ويقوم مبراقبة الحيوانات األليفة ،وجمع
الكالب الضالة والتحكم فيها ومكافحة داء السعار ،وكل مرض آخر يهدد الحيوانات األليفة طبقا للقوانني
واألنظمة الجاري بها العمل
 ينظم ويراقب املحطات الطرقية ومحطات وقوف حافالت املسافرين وحافالت النقل العمومي وسيارات
األجرة وعربات نقل البضائع  ،وكذا جميع محطات وقوف العربات
 يتخذ التدابري الالزمة للوقاية من الحريق واآلفات والفيضانات وجميع الكوارث العمومية األخرى
 ينظم استعامل النار من أجل الوقاية من الحريق الذي يهدد املساكن والنباتات واألغراس طبقا للترشيع
والتنظيم الجاري به العمل
 مينح رخص احتالل امللك العمومي الجامعي بدون إقامة بناء
 يضبط وينظم تشوير الطرق العمومية داخل تراب الجامعة
 ينظم ويراقب إقامة واستغالل األثاث الحرضي لغاية اإلشهار بواسطة اإلعالنات واللوحات واإلعالنات
والشعارات بالطريق العمومي وتوابعه وملحقاته
 ينظم استغالل املقالع يف حدود املقتضيات الترشيعية والتنظيمية املعمول بها ويسهر عىل تطبيق القوانني
واألنظمة يف هذا امليدان
 يضمن حامية األغراس والنباتات من الطفيليات والبهائم طبقا للقوانني واألنظمة الجاري بها العمل
 ميارس رشطة الجنائز واملقابر ويتخذ  ،عىل وجه الرسعة  ،اإلجراءات الالزمة لدفن األشخاص املتوفني بالشكل
الالئق  ،وينظم املرفق العمومي لنقل الجثث ويراقب عملية دفنها واستخراجها من القبور طبقا للكيفيات املقررة
يف القوانني واألنظمة الجاري بها العمل.

 اختصاصات رئيس مجلس املقاطعة
نصت املادة  104من القانون رقم  00-78املتعلق بامليثاق الجامعي عىل ما ييل:
«( )....ويف مجال التعمري والبناء ،يختص رئيس مجلس املقاطعة بتسليم رخص البناء والسكن املتعلقة بالبنايات
التي ال يتجاوز علوها  11مرتا والتي توجد يف املناطق املتوفرة عىل وثائق للتعمري سارية املفعول.
وتوجه قصد اإلخبار نسخة من الرخص املسلمة من طرف رئيس املقاطعة إىل رئيس الجامعة داخل أجل مثانية
( )8أيام».
و نصت املادة  106كذلك عىل ما ييل:
«( )....ميكن للرئيس كذلك أن يفوض إىل رئيس مجلس املقاطعة بعضا من اختصاصاته املتعلقة بالتدابري الفردية
املتعلقة بالرشطة اإلدارية.
عندما مينح تفويض لرئيس املقاطعة ،يخول بحكم القانون ،نفس التفويض إىل باقي رؤساء املقاطعات بطلب
منهم.
يف الحاالت التي يتم فيها ،ألي سبب من األسباب ،سحب التفويض املذكور يجب أن يكون قرار السحب معلال».



بعض أهم مجاالت الرشطة اإلدارية






الصحة والنظافة العامة وحامية البيئة
رشطة السريوالجوالن
الرشطة القروية

 الصحة والنظافة العامة وحامية البيئة

حامية الصحة العامة واملحافظة عىل النظافة بالطرق والساحات العمومية
 حفظ صحة السكن والوسط والبيئة
صحة السكن
حفظ الصحة والنظافة باملحالت العامة
حفظ صحة الحيوان واملواد الحيوانية
إحداث وفتح املؤسسات املرتبة
 مؤسسات الدرجة األوىل
 مؤسسات الدرجة الثانية
 مؤسسات الدرجة الثالثة
رشطة الدفن واستخراج الجثث ونقلها
العقوبات الجزرية املطبقة عىل مخالفي القرارات الجامعية يف مجال الصحة والنظافة العموميتني









 حامية الصحة العامة واملحافظة عىل النظافة بالطرق والساحات العمومية
وتشمل التدابري اآلتية:
منع رمي األزبال والنفايات بالطرق والساحات العمومية.
جمع وإفراغ القاممات املنزلية واملياه الوسخة.
تحديد ساحات وأماكن اإلفراغ.
منع مزاولة بعض الحرف عىل الطريق العام ( كامليكانيك ،التلحيم ،إلخ )..وكل ما من شأنه أن
يؤدي إىل توسيخ الطريق العام.
متسيح األرايض العارية وتنظيفها تفاديا للحرشات والطفيليات.
املحافظة عىل األغراس والحدائق واملساحات الخرضاء امللحقة بالطريق العام.








 بالنسبة لصحة السكن

يأمر بأجل أو بدون أجل بهدم أو إزالة املساكن أو مجموعة مساكن أو أحياء ودور القصدير
املعتربة غري الصحية من طرف اللجن أو املصالح الصحية املختصة
يطلب من املكتب الصحي إبداء رأيه بشأن طبيعة األشغال التي يجب القيام بها يف عقار مبني
أو غري مبني محاذي للطريق العام إذا كان هذا يشكل خطرا عىل الصحة والجوار
يأمر مبنع السكن يف جزء أو يف كل العقار إىل أن تتم إزالة الظروف غري الصحية
يأمر مبعاينة الشقق السكنية من طرف أعوان محلفني
يراقب سالمة ورشوط الصحة باملنازل يف طور البناء وميسك السجل الصحي للعقارات (مكتب
الصحة)











يبلغ بجميع األمراض املعدية وانتشارها يف الحال وبالرسعة املطلوبة إىل الوزارة املعنية
يرصح باألمراض املتفشية أو املعدية ويتخذ اإلجراءات الرضورية بشأن محاربتها أو الحد
منها.



تدابريحفظ صحة السكن والوسط والبيئة املخولة لرئيس املجلس الجامعي
ويخص بالذكر :
• إزالة املستنقعات والربك املائية الراكدة.
• تنظيف مطامري الواد الحار وأماكن ركود املياه .
• منع إقامة محالت لرتبية املوايش والدواجن بالتجمعات السكنية واألحياء.
• منع إقامة املنشآت الصناعية والتجارية املرضة بصحة اإلنسان باملراكز السكنية.
• منع وإزالة االسطبالت بالقرب من التجمعات السكنية.
• محاربة األمراض واألوبئة املتفشية وسط البرش.
• محاربة األمراض واألوبئة املتفشية يف الحيوانات األليفة.
• محاربة تلوث املاء والهواء الناتج عن مدخنات املؤسسات الصناعية والعربات.
• الوقاية من األمراض املعدية والترصيح بها.
• تنقية وتطهري مجاري املياه الصالحة للرشب أو للسقي.
• محاربة السكن العشوايئ ودور القصدير وأي بناية من شأنها تهديد الصحة

 حفظ الصحة والنظافة باملحالت العامة
املحالت العامة أماكن يؤمها سكان الجامعة ألغراض معينة كالرتفيه والنزهة أو لتناول وجبات األكل أو قضاء مآرب
معينة تدخل يف إطار الحياة اليومية للمواطن.
ونظرا ألهمية هذه األماكن بالنسبة لصحة املواطن فإن رئيس املجلس الجامعي ميكنه أن يتخذ كافة التدابري
الرضورية التي من شأنها املحافظة عىل النظافة والصحة العموميتني داخل هذه املحالت وملحقاتها.
وميكن أن تهم هذه التدابري بالخصوص املحالت العامة التالية :
 املقاهي واملطاعم
 الفنادق ودور الكراء
 دور السينام واملسارح
 املخيامت وأماكن االصطياف
 األفرنة والحاممات
 املسابح وكل محل مفتوح للعموم

 حفظ صحة الحيوان واملواد الحيوانية
يجب أن تشمل التدابري الوقائية يف هذا املجال ما ييل:
 إجراء فحوصات بيطرية عىل الحيوانات التي تعيش مع اإلنسان أو تلك التي تنتج مواد خاصة باالستهالك
اإلنساين أو تلك التي من شأنها أن تسبب أمراضا ميكن أن تعدي اإلنسان
 تنظيم حمالت تلقيحية أو حمالت لقتل الحيوانات الشاردة واملصابة باألمراض التي تهدد صحة اإلنسان
 تجميع الكالب الضالة أو الشاردة عىل الطريق العام داخل املدار الحرضي للمدن وحجزها باملحجز الجامعي
من أجل قتلها داخل آجال محددة حسب الظروف
 وضع تحت الحراسة أي حيوان (من طرف الطبيب البيطري) عض أحد األشخاص ووضعه باملحجز وعىل
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نفقة املالك ،و ذلك دون إغفال العقوبات املنصوص عليها يف الفصل  9من القرار املتعلق بداء السعر
 األمر بوضع أي حيوان مسعور تحت مراقبة الطبيب البيطري البلدي ،ثم قتل الحيوان طبقا للرشوط
املنصوص عليها بحكم القانون مبجرد الترصيح باملرض يجب اتخاذ التدابري املستعجلة مثل عمليات عزل وحجز
الحيوان املصاب أو املشكوك يف إصابته.
و بالنسبة للتدابري الصحية الخاصة باملواد الحيوانية أو ذات األصل الحيواين ،فيمكن لرئيس املجلس الجامعي :
 مراقبة محالت بيع اللحوم وذبحها
 مراقبة محالت بيع األلبان و مشتقاتها وترويجها
 إجراء مراقبة دورية بشأن محالت اإلنتاج والبيع إذا كانت القوانني تعطي كامل االختصاص للطبيب البيطري
البلدي أو للطبيب البيطري املفتش اإلقليمي لرتبية املوايش.

 إحداث وفتح املؤسسات املرتبة
و يقصد بها املؤسسات املرضة واملزعجة والخطرية .وتنقسم إىل ثالث درجات ،حسب خطورتها وتأثريها عىل
الصحة العامة والبيئة .ونظرا لهذه الخطورة ،فقد نظمها املرشع من خالل ظهري  1914كام وقع تعديله وتغيريه.

 مؤسسات الدرجة األوىل
يختص بالرتخيص بفتحها وزير األشغال العمومية ،الذي يرجع له قرار إغالقها متى كان هناك خرق
للرشوط الصحية املفروضة .كام يرجع له إغالق كل مؤسسة مل تكن مرتبة ومن شأن طبيعتها أن تحدث أسباب
خطورة أو إزعاج أو تهديد للصحة العامة .مثال :معامل األسمدة التي تتمثل خطورتها يف الرائحة الكريهة و تجمع
الذباب و تلوث املياه.

 مؤسسات الدرجة الثانية
ويرجع االختصاص يف الرتخيص بفتحها لرئيس املجلس الجامعي .ويف إطار املحافظة عىل الصحة والنظافة
العموميتني وكذا سالمة البيئة ،يجب اتخاذ كافة اإلجراءات الرضورية املتعلقة بفتحها .ويتعني إغالقها إذا بدا منها
ما يرض بالصحة والنظافة العموميتني ،طبقا ملا نصت عليه القوانني واألنظمة املعمول بها يف هذا املجال.
كام ميكن رفض الرتخيص ،حفاظا عىل األمن والصحة والسالمة العمومية أو من أجل إجراء تغيريات
عىل املكان الذي تم اختياره إلحداث املرشوع.

 مؤسسات الدرجة الثالثة
يعود االختصاص فيها لرئيس املجلس الجامعي و يتم فتحها مبجرد تقديم ترصيح إىل السلطات
الجامعية املختصة ،ويسلم عن ذلك وصل.
ميكن إغالق هذه املؤسسات يف حالة مخالفة ضوابط الصحة والنظافة وسالمة البيئة ،مثال (ورشات
الصباغة إذا ما أدت إىل تلويث املياه).

 رشطة الدفن واستخراج الجثث ونقلها
من املعلوم أن جثة ميت لها ارتباط بالصحة العامة والنظافة باملكان املوجودة فيه .فاملوت قد يكون بفعل مرض
من األمراض املعدية التي قد تتفىش بالجوار .كام أن ترك الجثة بدون صيانة أو نقلها بدون تدابري وقائية قد
يعرضها للتلف ،وبالتايل تصبح مصدر إزعاج لساكنة الجوار وقد تتسبب يف تفيش األمراض.
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من هنا ،فإن لرئيس املجلس الجامعي أن يتخذ كل التدابري املتعلقة بالحفاظ عىل الصحة والوقاية ،سواء قبل دفن
الجثة أو بعدها أو أثناء نقلها.
تكون هذه التدابري موضوع قرار جامعي تنظيمي أو قرار فردي
تهم هذه التدابري ما ييل :
 معاينة امليت (املكتب الصحي).
 الرتخيص بالدفن
 الرتخيص باستخراج الجثة
 الرتخيص بنقلها
 األمر بتطهري مكان الوفاة ووسيلة النقل .

 العقوبات الزجرية املطبقة عىل مخالفي القرارات الجامعية يف مجال الصحة و
النظافة العموميتني
إن أي قرار إداري ال ميكن أن يكون له تأثري أو مفعول عىل املخاطبني به إال إذا صاحبته تدابري لردع كل مخالف
ملقتضياته.
وهذه التدابري قد تكون جنائية (الحبس أو الغرامة )...أوعقوبات إدارية (اإلنذار أو سحب الرخصة أو اإلغالق
املؤقت أو النهايئ).
كام تشمل هذه العقوبات أيضا ما يسمى بالتنفيذ التلقايئ عىل نفقة املعني باألمر.
تتمثل العقوبات اإلدارية يف شكل قرارات فردية عىل الشكل التايل :
 املنع من مزاولة نشاط مهدد للصحة
 سحب الرتخيص مبزاولة نشاط
 إغالق كل محل مل يحرتم ضوابط الصحة والنظافة املنصوص عليها يف القوانني أو القرارات البلدية للصحة
 حجز البضاعة أو السلعة التي ال تتوفر عىل الرشوط الصحية
 حجز كل وسيلة تهدد النظافة أو الصحة .وهنا تجدر اإلشارة إىل أن هناك إجراءات يلجأ إليها رئيس املجلس
الجامعي كلام توفرت رشوطها  ،وهي ما يصطلح عليه بالتنفيذ التلقايئ للتدابري الرامية إىل استتباب األمن وضامن
سالمة املرور والوقاية الصحية والنظافة.
التنفيذ التلقايئ
تم تنظيم هذا التنفيذ التلقايئ بواسطة املرسوم رقم  2.78.157بتاريخ  26ماي  1980املتعلق بتحديد الرشوط
التي تنفذ بها تلقائيا التدابري الرامية إىل استتباب األمن وضامن سالمة املرور والصحة واملحافظة عىل الصحة
العمومية.
يتلخص هذا اإلجراء فيام ييل :يف حالة ما إذا تم ضبط أي يشء موضوع بالطريق العام ،أو أي يشء من شأنه أن
يسبب رضرا بصحة السكن والجوار ،و تتطلب إزالة الرضرعنرص االستعجال ،حفاظا عىل صحة السكان وعىل سالمة
املرور ،فإن لرئيس املجلس الجامعي أن يطلب من الشخص املعني باألمر التدخل فورا داخل أجل معني من أجل
إزالة أسباب الرضر .ويف حالة رفضه أو تهاونه ،فإن رئيس املجلس يتخذ قرارا بتنفيذ هذه األشغال بوسائل الجامعة
ولكن عىل نفقة املعني باألمر.
وقد نظم املرسوم السالف الذكر املسطرة الواجب إتباعها يف اتخاذ مثل هذه القرارات والرشوط الواجب توفرها.
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 رشطة السري و الجوالن
يعترب ميدان السري والجوالن من ميادين الرشطة اإلدارية الجامعية التي ميارسها كال من املجلس الجامعي ورئيسه
كل حسب اختصاصاته التي حددها القانون.

 اختصاصات املجلس الجامعي

يعترب ميدان السري والجوالن من ميادين الرشطة اإلدارية الجامعية التي ميارسها ّ
كل من املجلس الجامعي ورئيسه
كل حسب اختصاصاته التي حددها القانون.

 سلطات رئيس املجلس الجامعي
لرئيس املجلس الجامعي سلطات خاصة يف مجال الرشطة اإلدارية ،ميكن له مامرستها بواسطة
قرارات تنظيمية أو فردية .بدون الرجوع إىل املجلس التداويل .ذلك انه حسب منطوق الفصل  50من القانون
رقم  78.00املتعلق بامليثاق الجامعي :
« ميارس رئيس املجلس الجامعي اختصاصات الرشطة اإلدارية يف ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة
العمومية وسالمة املرور وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابري رشطة فردية ،ويقوم ال سيام
بالصالحيات التالية :
 ينظم ويساهم يف مراقبة األنشطة التجارية واملهنية غري املنظمة التي من شأن مزاولتها أن متس بالوقاية
الصحية والنظافة وسالمة املرور والسكينة العمومية أو ترض بالبيئة.
 يتخذ جميع التدابري الرامية إىل ضامن سالمة املرور يف الطرق العمومية وتنظيفها وإنارتها ورفع معرقالت
السري عنها ،وإتالف أو إصالح البنايات اآليلة للسقوط أو الخراب ،ومنع الناس من أن يعرضوا يف النوافذ أو يف
األقسام األخرى من الرصوح أو من أن يلقوا يف الطرق العمومية أيا كان من األشياء التي من شأن سقوطها أو رميها
أن يشكل خطرا عىل املارة أو يسبب رائحة مرضة بالصحة.
 مينح رخص احتالل امللك العمومي الجامعي بدون إقامة بناء.
 يضبط وينظم تشوير الطرق العمومية داخل تراب الجامعة».
يتضح من خالل مقتضيات هذه املادة أن لرئيس املجلس الجامعي يف إطار صالحياته املخولة له أن يتخذ جميع
التدابري الرامية إىل تنظيم ميدان السري والجوالن واملحافظة عىل الطرق العمومية وضامن سالمة املرور بها.
كام يتضح أيضا أن تنظيم هذا امليدان يهدف أساسا إىل املحافظة عىل األمن العمومي بالطرق العمومية ،وذلك من
خالل التدابري التي تهم تفادي حوادث السري و كل ما ميكن أن يرض باملواطن يف سالمة جسمه وممتلكاته  ،وذلك
عن طريق تنظيم املرور ،الوقوف ،وضع عالمات التشوير وإزالة كل ما ميكن أن يهدد السالمة واألمن.

 األمن وسالمة املرور بالطرق العمومية
األمن وسالمة املرور بالطرق العمومية مقرونان بالرشوط التالية :
 الكنس
 توفري اإلنارة
 إزالة العوائق
 توفري حرية الجوالن
 هدم وترميم البنايات اآليلة للسقوط
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منع عرض األشياء فوق البنايات أو رميها والتي من شأنها اإلرضار بالسكان أو املارين.

 الكنس
إذا مل تكن هناك مصلحة منظمة ،فإن لرئيس املجلس الجامعي أن يأمر السكان بكنس وإزالة األتربة واألوساخ
بالطرق الخاصة أو الطريق العمومية .و كل مجاور ملزم بتنظيف أمام مسكنه يف األيام والساعات املحددة بقرار
للرئيس.

 إزالة الثلوج
حينام تشكل الثلوج خطرا عىل السري ،فإن لرئيس املجلس إلزام السكان بإزالة وتجميع هذه الثلوج بجوار منازلهم
وحسب استطاعتهم إال يف حالة السقوط الكثيف (الكوارث الكربى) .

 األزبال املنزلية
لرئيس املجلس الجامعي اتخاذ قرار يتضمن كافة التدابري من أجل املحافظة عىل الصحة العمومية بالطرق
العامة.
ويف هذا الشأن ،ميكن له األمر باستعامل صناديق للقاممة ذات شكل موحد.
و ميكن أن يتضمن القرار ما ييل:
 تحديد سعة ونظام اإلغالق بدون أن يلزم نوعا أو شكال صناعيا ما ؛ فحرية التجارة تتطلب أن يكون لكل
مالك عقار حرية اختيار الصناديق املعروضة للبيع
 إلزامية تنظيف صناديق القاممة من طرف املالكني
 تحديد األيام وساعات وضع صناديق القاممة أمام املنازل
 األمر بحمل صناديق القاممة ،من طرف املالكني ،إىل حدود الطريق العام األقرب عندما ال تتمكن شاحنة
النقل البلدية من الدخول إىل طريق خاص.

 تنظيف واجهات البنايات
من األهمية أن تكون واجهات البنايات يف حالة جيدة من حيث النظافة .فقرار رئيس املجلس الجامعي ميكن
أن يلزم السكان واملستعملني بتبليط وصباغة واجهات البنايات بكيفية دورية مثال (كل  10سنني عىل األقل).
		
ميكن أن تفرض بالنظام الصحي البلدي كل التدابري العامة الهادفة إىل
املحافظة عىل النظافة داخل املنازل وملحقاتها ،الطرق الخاصة املغلقة
أو غري املغلقة يف نهايتها و يف املساكن املأجورة بشكل مؤقت

ويف هذا اإلطار ،ميكن لرئيس املجلس فرض واجبات تهم اإلصالح داخل العقارات و التي يراها ذات نفع للصحة
العامة مثل:
 تنظيف واجهات البنايات الداخلية واملطلة عىل الساحات.
 تنظيف املمرات واملصاعد والبهو املشرتك.
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 اإلنارة
يصدر رئيس املجلس الجامعي قرارا تنظيميا يحدد فيه كيفية مامرسة عملية الحفر أو وضع مواد بالطرق
والساحات العمومية .ويحدد هذا القرار كيفية اإلضاءة من غروب الشمس إىل طلوعها ،حتى ولو كانت اإلنارة
العمومية موجودة بصفة عادية .فمسؤولية واضع املواد أو الحفر تبقى كاملة يف حالة توقف اإلضاءة مهام كان
سبب ذلك.

 السيارات
يجب عىل رئيس املجلس الجامعي االستناد عىل قانون السري الذي ينظم إنارة العربات املجرورة أو املدفوعة
باليد والسيارات ذات املحرك والدراجات واآلليات الفالحية التخاذ قرارات تنظيمية يف هذا الجامل تهم تنظيم
سري العربات عىل الطرق و االزقة الجامعية .

 الطرق العمومية
ينظم رئيس املجلس إنارة الطرق العمومية.
وميكنه كذلك أن يأمر ،بواسطة قرارات تنظيمية أو فردية ،أرباب الفنادق واملطاعم ومحالت بيع املرشوبات أو
أي صاحب مؤسسة مفتوحة للعموم إنارة املداخل أو املمرات املتواجدة أمام واجهات محالتهم.
يتدخل رئيس املجلس من أجل الوقاية من كل حادثة أو حادث من شأنهام تهديد النظام وكلام تطلب األمن
العمومي ذلك ويف الحالة االخرية البد من تنسيق تام مع السلطات األمنية املختصة.

 إزالة العوائق
يجب أن تكون سالمة املرور بالطرق العمومية غري معرقلة إال إذا تعلق األمر مبا ييل:
 عرقلة ناتجة عن حادثة غري متوقعة أو نتيجة لقوة قاهرة
 الوقوف املؤقت لعربة من أجل إفراغ بضاعة أو أشخاص وذلك بباب مسكن أو مخزن
 وضع مواد بصفة مؤقتة أو دامئة ،أمام مسكن يف طور البناء أو اإلصالح و ذلك بناء عىل ترخيص بذلك.
ومن أجل إزالة أية عرقلة بالطريق العام ،يتخذ رئيس املجلس قرارا ينظم السري والوقوف وتوقف الحيوانات
والعربات ووضع املواد واألدوات والبضائع ،ومعروضات التجار القارين واملتجولني واملتنقلني.
يخول القانون لرئيس املجلس الجامعي مهمة الوقاية من العراقيل أو األمر بإزالتها
وذلك عن طريق تدابري مالمئة للخصوصيات املحلية عىل غرار ما خول له من سلطة
الرتخيص بالوضع أو بالوقوف فوق الطرق العمومية أو داخل تراب الجامعة.

 املعروضات
إن رئيس املجلس ميارس اختصاصاته بحكم القانون لتنظيم معروضات البضائع .يف هذا الشأن ،ومراعاة للظروف
املحلية ،فإن له كامل الصالحية أن مينع كليا املعروضات أو يحد منها يف بعض الطرق العامة املحددة حسب أيام
وساعات معينة ،أو يحدها بالنسبة للتجار القارين فقط ،أمام محالتهم التجارية.
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للرئيس كذلك صالحية تحديد األماكن واألوقات (ساعات وأيام) التي يجب عىل الباعة املتجولني أو املتنقلني عرض
منتجاتهم بها ،وله أن ينظم رشوط استعامل امللك العمومي لهذا الغرض.
و ميكن له منع أي معروضات للباعة املتجولني أو املتنقلني ألسباب تتعلق بالنظام العام واألمن والصحة العامة.
ويكون قراره معيبا إذا استثنى بعض الفئات من الباعة املتجولني.

					

يحتاج األمر إىل إذن من طرف رئيس املجلس الجامعي لوضع مواد أو
أدوات بالطريق العام داخل تراب الجامعة.
يحدد هذا اإلذن مدة ومساحة املكان املخصص لوضع هذه املواد.

 منع العرض أو الرمي
لرئيس املجلس منع عرض بالنوافذ أو بالربوزات أو السطوح ،أي يشء ميكن أن يرض باملارة يف حالة سقوطه
(مزهرية ،لوحات اإلعالنات..إلخ).
كام مينع رمي أي يشء يحدث رضرا باملارة (ماء -ورق -بقايا أزبال .)...ويف مقابل هذا املنع ،ميكن لرئيس
املجلس أن يسمح بعرض اإلعالنات التجارية وآليات الزينة التي تكون مالزمة ملامرسة التجارة عىل الواجهات.
ويف هذا الصدد ،يلزم الرئيس أصحاب املحالت أو واضعي هذه اللوحات باحرتام الضوابط األمنية والجاملية لهذه
اللوحات.

 الجوالن
ميارس رئيس املجلس رشطة الطرق الوطنية واإلقليمية ،وكذا طرق املواصالت داخل الجامعة.

 الحيوانات – البهائم
ميكن لرئيس املجلس أن مينع مرور الحيوانات يف طرق معينة ،ويحدد طرق خاصة للرعاة أو أي شخص يقود
الحيوانات األليفة وخاصة يف الجامعات القروية.

 العربات
ميكن أن يتضمن القرار الجامعي املنظم للسري بالجامعة ما ييل:
بالنسبة لجميع العربات
إلزام احرتام االتجاه الوحيد من أجل تاليف أية عرقلة داخل الطرق أو الساحات التي تكون
سعتها غري كافية أو داخل الطرقات العامة التي تكون بها كثافة كبرية
السامح بالوقوف باملداومة يف جهة واحدة من الطريق أو تارة يف جهة وتارة يف جهة أخرى،
حسب تداول أيام األسبوع (األعداد الفردية أو املزدوجة)
تحديد مدة الوقوف ومكانه
استبدال مؤقت للسري خارج منطقة مرسومة بفعل أشغال البناء أو تظاهرة رياضية أو حفل
...إلخ والتي تؤدي إىل تجمع الناس
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تحديد أماكن الوقوف املسموح بها
بالنسبة لسيارات األجرة

ميكن أن يتضمن القرار الجامعي املنظم للسري بالجامعة تعيني أماكن وقوف خاصة بهذه السيارات.
بالنسبة لعربات الوزن الثقيل
ميكن أن يتضمن القرار الجامعي املنظم للسري بالجامعة:
منع الدخول أو املرور بطرق أو ساحات يشكل فيها املرور خطرا أو تهديدا للامرة نظرا لضيق
مساحتها مثال.
تحويل السري خالل الليل عن بعض األحياء إذا كان من شأنه املس براحة السكان.
األمر باستعامل بعض الخطوط خارج املراكز الحرضية ،بصفة دامئة.
بالنسبة للنقل العمومي والحافالت
إلزام احرتام الخطوط وأماكن التوقف املحددة سواء بالنسبة للنقل الحرضي أو ما بني املدن
(املسافرين والسلع).







يتعني عىل رئيس املجلس الجامعي ،قبل اتخاذ قرار تنظيمي للسري أو قبل تعديل النظام املعمول به ،اتخاذ
االحتياطات الالزمة لتحقيق سيولة التنقالت الحرضية.
ويجب أن يأخذ الرئيس بعني اإلعتبار اإلقرتاحات التي يتقدم بها أرباب وممثلو
جمعيات النقل وأن يستشري مصالح الرشطة والدرك ومصالح القناطر والطرق و
اللجنة املحلية للسري.

 الوقوف األمني أو عالمة «قف»
إذا كانت الرؤيا منعدمة أو ضعيفة يف اتجاه الطريق أوإذا كانت هناك حفر بجانب الطريق أو سري كثيف يربر
رضورة إيجاد حامية خاصة ،آو تقاطع طرق ،يتعني نصب عالمة «قف».

 رخصة الوقوف
هي رخصة الحتالل الطريق العام مؤقتا يسلمها رئيس املجلس لرضورة (وضع مواد البناء -الرصيف الخاص
باملقاهي واملطاعم)...

 رخصة الطرق
هي رخصة الحتالل الطريق العام و متنح استثناء ،مقابل أداء رسم ،من طرف السلطة اإلدارية املختصة:
 الرئيس بالنسبة للطرق الجامعية القروية والحرضية
 العامل بالنسبة للطرق اإلقليمية
 وزير األشغال العمومية بالنسبة للطرق الوطنية
ومن األمثلة التي تخص رخصة الطرق :
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 التصفيف الفردي ،رخصة البناء ،الربوزات القارة ،الربوزات املتحركة (العالمات – )...االحتالل يف العمق
( تهيئة خزان للتزويد بالبنزين)...

 الهدم أو اإلصالح للبنايات اآليلة للسقوط
يتعني عىل رئيس املجلس القيام باملعاينات التي يراها رضورية من أجل التأكد من حالة صالبة الحائط أو العامرة
أو البنايات.
إذا أثبتت املعاينات للبناء الخطر ولألماكن املهددة ،انعدام األمن ،يتخذ رئيس املجلس قرارا يأمر فيه باإلصالح
أو الهدم.
يتوجب معاينة كل حائط أو عامرة أو أي بناية ال تتوفر عىل الضامنات الكافية من الصالبة التي
يتطلبها األمن وسالمة الساكنني أو املارين ،أوبعدما تصبح هذه السالمة مهددة بفعل إمكانية
االنهيار ،سواء عىل الطريق العام أو عىل طريق خاص.

 الرشطة القروية
تعترب الرشطة القروية من االختصاصات املهمة التي أنيطت برؤساء املجالس الجامعية بغرض تنظيم مجموعة من
مناحي الحياة اليومية للمواطنني واملرتبطة أساسا باألنشطة القروية.
ونظرا لكون هذه الرشطة غري مامرسة يف الغالب األعم بفعل عوامل عديدة ترجع أساسا إىل قدم النصوص
القانونية املنظمة لهذا االختصاص من جهة ومن جهة أخرى بفعل غموض بعض مقتضيات هذه النصوص وعدم
مسايرتها للمستجدات و التطورات التي عرفها التدبري الجامعي ببالدنا.
يف هذا العنوان يتم تقديم الخطوط العريضة ملضامني الرشطة القروية ،عىل أن تنصب املجهودات يف املستقبل
عىل توضيح مامرسة هذا النوع من الرشطة اإلدارية الجامعية لتمكني املنتخبني واملامرسني للشأن املحيل من
التوفر عىل اآلليات القانونية و التنظيمية التي ستساعدهم عىل النهوض بهذا االختصاص عىل الوجه األمثل.


تربية النحل

ومن بني التدابري التي يقوم بها الرئيس :
 تلقي ترصيح مكتوب من طرف كل مريب النحل يوضح فيه عدد بيوت النحل وأماكن تواجدها ،وتسليم
وصل للمرصح .يرسل الرئيس نسخة من هذا الوصل إىل مدير املصلحة البيطرية.
 تحديد املسافة التي يجب احرتامها ما بني بيوت النحل واملالكني املجاورين للطريق العام ،يف غياب قرار أو
مرسوم تنظيمي .وتجدر اإلشارة أن هذه املسافة ميكن أن تختلف من جامعة إىل أخرى.
 تحديد جميع التدابري التي ميكن أن تؤمن أمن األشخاص والحيوانات ،وتحافظ عىل املزروعات خالل بعض
األوقات وخاصة خالل موسم جني الفواكه.
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• ويف كل األحوال ،يعد شططا يف استعامل السلطة إذا قام الرئيس مثال :
 بإخضاع فتح بيت النحل لرخصة مسبقة .
 بتحديد عدد بيوت النحل.
• تخضع كل القرارات التنظيمية الجامعية حول رشطة تربية النحل ملصادقة سلطة الوصاية
قبل تطبيقها.
و تلزم الرشكات أو التعاونيات التي تتوىل تربية النحل باإلدالء بكل املعلومات لرئيس املجلس الجامعي حول
طلباتهم .ويجب إخبار رئيس املصلحة البيطرية الجامعية .

 القطيع
ينص قانون السري والجوالن عرب الطرق العمومية واملحافظة عليها عىل أنه مينع رشود أي حيوان عىل الطريق العام
وتركه بدون حراسة ،كحيوانات الجر أو األغنام أو األبقار أو املاعز ...الخ
ومهام كان الحيوان محروسا أو تائها أو هاربا ،فإن املستعمل أو املالك هو املسؤول عن األرضار التي يحدثها .
إٍذا كان الحيوان بدون حراسة ،أو أن حارسه غري معروف ،وتسبب يف رضر ،فإن للمترضر الحق يف قيادته إىل
املحجز الجامعي .
إذا مل يتم الترصيح بالحيوان أو أن الرضر مل يتم التعويض عنه يف أجل  8أيام من تاريخ إيداع الحيوان باملحجز،
يلجأ الرئيس إىل بيعه ،بأمر من القايض ،الذي يقوم بتقييم الرضر.
يتم إشهار األمر القايض ببيع الحيوان ،بدون أداء ،عىل باب الجامعة ،وال ميكن أن يكون نهائيا إال إذا مل يتقدم
املالك بأي اعرتاض داخل ذلك األجل .ويبقى للقايض وحده قرار مراجعة هذا األجل بناء عىل ظروف معينة.

 الدواجن
عىل مالك العقار ،الذي دخلت إليه بعض الدواجن هربا ،أن يرصح بذلك لرئيس املجلس الجامعي .ومبرور أجل
شهر ،ال يفقد مالك هذه الدواجن حق اسرتجاعها ،بحيث تصبح الطيور واألرانب والدواجن من ملكية صاحب
اإلسطبل الذي هربت إليه ،رشيطة أن ال يكون قد استعمل أساليب احتيالية لجلبها.
يجب عىل صاحب الدواجن التي تسببت يف الرضر مللكية مجاورة بالتعويض وإصالح هذا الرضر.

 الكالب
يخضع للغرامة األشخاص الذين مل يحجزوا كالبهم عندما يهاجموا أو يتبعوا املارة ويتسببوا يف رضر وأوالئك الذين
تركوا خارج أوقات الصيد كالبهم شاردة.
ومن بني التدابري الخاصة لتفادي رشود الكالب  ،فإن لرئيس الجامعة أن يأمر ب:
 أن تكون الكالب مربوطة أو مكممة.
 أن تتم قيادة الكالب الشاردة أو تلك املوجودة بالطريق العام أو داخل الحقول والتي ال تحمل شارة بها
اسم وسكن املالك ،إىل املحجز الجامعي ،وقتلها بعد مرور  48ساعة ،إذا مل تتم املطالبة بها أو ظل مالكها غري
معروف .و يتم متديد هذا األجل إىل  8أيام إذا كان الكلب يحمل شارة أو عالمة املالك.
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 الحيوانات املرضة


التدابري الفردية

رئيس الجامعة القروية و الخواص ،كل من موقعه ،ملزمون باحرتام القرار املنظم لرشطة الصيد؛ وخاصة فيام
يتعلق بالوسائل التي ميكن السامح بها من طرف السلطات اإلقليمية ( سالح  -كالب  -أفخاخ – سموم).
• ميكن للاملك أو الفالح فوق أرضه إعدام أنواع الحيوانات املرضة والخطرية.
• الئحة هذه الحيوانات محددة بواسطة قرار لوزير الفالحة يبني رشوط مامرسة
هذا الحق.

 التدابري الجامعية
القتل اإلداري

يتم القتل اإلداري رسميا بواسطة قرار عاميل ،باقرتاح أو بعد رأي املصالح الغابوية ،وينفذ تحت مراقبة العامل
او من ميثله .وتهم هذه العملية عىل الخصوص ،الذئاب ،الثعالب ...الخ .ويبقى الرئيس مطالبا بالتنسيق مع
هؤالء وكذا مع الدرك املليك.
ميكن للرئيس اللجوء إىل السكان من أجل تكملة العدد املطلوب للقناصني يف إطار عملية القتل اإلداري يف حالة
ما إدا كانت العملية تتطلب دلك.
القتل الجامعي
إن الرئيس مكلف ،بعد مراقبة املجلس الجامعي واإلدارة املختصة ،مبا ييل :
 اتخاذ جميع التدابري الرضورية من أجل قتل الحيوانات الضارة املحددة ،وكذا الذئاب والخنازير بالنفوذ
الرتايب للجامعة يف حالة عدم وجود مالكني أو من لهم حق الصيد.
 إمكانية اللجوء إىل السكان من أجل قتل هذه الحيوانات .وتتم مراقبة وتأمني تنفيذ هذه التدابري وتحرير
محرض بشأنها.
ضامنا لنجاعة العملية ،يجب أن يتم القتل يف احرتام تام ملجموعة من الضوابط ،يتضمنها القرار الجامعي الذي
يخضع مسبقا لتأشرية سلطة الوصاية.
بعد كل قتل ،يرصح رئيس املجلس بأن األرضار املعلنة من أجل تعليل رضورة القتل قد متت معاينتها رسميا .و
يرسل إىل املندوبية السامية للغابات ومحاربة التصحر محرضا تحت إرشاف العامل يخص هذه العملية ،مرفقا
بنسخ من القرارات البلدية لإلنذار كاملة ،وكذا تاريخ تبليغها للمعنيني بها.
تتيقن سلطة الوصاية مام ييل :
• أن املالكني أو أصحاب حقوق الصيد قد تم إنذارهم بالترصف.
• أن القتل هو من أجل إزالة الحيوانات الضارة فقط واملحددة تنظيميا.
• أن الرشوط املحددة لعملية القتل هدفها السامح بتنفيذ قتل منضبط وناجح
يف جميع األمالك غري املغلقة من تراب الجامعة ،وجميع االحتياطات املتخذة
من أجل تفادي أي خطر أو رضر .
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 الحيوانات الخطرية أو املفرتسة
يعاقب القانون األشخاص الذين تركوا رشود حيوانات خطرية أو مفرتسة.
عىل رئيس املجلس الجامعي إعداد قرارات تنظيمية تلزم أصحاب الحيوانات الخطرية أو املفرتسة إبقاءها محبوسة
ومقيدة بكيفية ميكن معها تجنب التسبب يف أي حادثة لألشخاص أو الحيوانات األليفة.

 إيقاد النار بالحقول
يعاقب القانون الذين تسببوا يف حريق لألمالك العقارية أو ملنقوالت األغيار عن طريق إشعال النار بالحقول
البعيدة أي (عىل األقل  100مرت) من املنازل ،و أماكن الحبوب و التنب أو مستودع به مواد قابلة لالشتعال.
ويف إطار املحافظة عىل النظام العام ،فإن لرئيس املجلس أن يأمر بجعل التنب عىل مسافة محددة من املساكن
والطريق العام.

 الصحة العامة بالبادية
عىل الرئيس أن يعمل عىل الحد من الرضر الذي قد يهدد اإلنسان والحيوان .من أجل املحافظة عىل الصحة ،وفق
رشوط يحددها يف قرارات تنظيمية أو فردية (األمر أو املنع أو اإلذن).
ويف هذا الصدد ،يقوم رئيس املجلس باتخاذ قرار جامعي تنظيمي يرسي عىل سكان الجامعة الذين يخضعون
ملقتضياته.
ويتضمن هذا القرار التنظيمي :
 االحتياطات الواجب اتخاذها من أجل تفادي أو وقف األمراض املتنقلة
 التدابري الواجب اتخاذها ملواجهة العدوى و انتشارها
 االحتياطات الخاصة باملواد الغذائية واملاء الصالح للرشب
 مقاومة تلوث املياه الصالحة للرشب املخصصة للتغذية اإلنسانية من خالل التدابري التالية:
 األمر بتخصيص مدار للمحافظة عىل التجهيزات املخصصة لتلقي املياه ،للتجميع أو للتوزيع (العيون-
املياه الجوفية أو االصطناعية – مجاري املياه)
 بناء مدار للمحافظة خاص باألشغال املنجزة سابقا
 تحديد أهلية الجامعة ،التي لها حق استعامل عني يف تنظيف وتغطية وتأمني هذه العني ضد كل
أسباب التلوث
 منع وضع أو رمي أسمدة بيولوجية أو كياموية داخل املدار أو املنطقة املحافظة أو حفر آبار بدون
ترخيص .
بخصوص املاء:
• كل من يعطي للعموم ماء من أجل التغذية اإلنسانية سواء مجانا أو مبقابل وكيفام كان
نوع املاء مبا يف ذلك الثلج الغذايئ ،عليه أن يتيقن من أن هذا املاء صالح لالستهالك.
• مينع استعامل ماء غري صالح من أجل تجهيز وصيانة جميع املواد والسلع املخصصة
للتغذية اإلنسانية.
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 األمراض اإلنسانية
ونخص بالذكر األمراض املعدية أو الوبائية


الترصيح

تحدد الئحة األمراض املعدية بناء عىل مرسوم أو قرار لوزير الصحة.
يقوم رئيس املجلس بإعداد قرار تنظيمي يتضمن الئحة هذه األمراض ويتم تحيينه كلام حني املرسوم أو القرار
املشار إليه .ويتضمن قرار رئيس املجلس كذلك التنصيص عىل أنه من واجب األطباء ،املولدات ،املستعملني
ملحالت ،وأرباب املؤسسات اإلستشفائية وأي شخص يسكن مع مريض أو يعطيه دواء ،أن يرصحوا للسلطات
الصحية ،طبقا للرشوط التنظيمية ،املحددة يف القرار أو املرسوم الجاري به العمل يف هذا املجال ،باملرض املعدي
ومكان تواجد املريض قصد اتخاذ االحتياطات الالزمة ملواجهة انتشار هذا املرض.


التطهري

عملية التطهري واجبة يف جميع حاالت األمراض املعدية.
تنفذ تدابري التطهري حسب قرارات الرئيس .ومتارس هذه التدابريعادة مصلحة خاصة للتطهري .وإذا كانت الجامعة
تتوفر عىل مكتب جامعي للصحة ،فهو الذي يقوم بهذه املهمة.
مينع استعامل غاز سام عند تطهري املحالت الخاصة بالسكن أو غريها يف حالة إبادة الحرشات والفرئان.
يختص رئيس املجلس القروي بكل ما يهم الحفاظ عىل الصحة والنظافة العموميتني بالجامعات القروية .فهو
الذي يتوىل تنفيذ القوانني واألنظمة ،كام يأمر بالتدابري الخاصة التي يراها رضورية داخل النفوذ الرتايب للجامعة.


التدابري االستثنائية

يف حالة االستعجال ،أو أي خطر آين يتهدد الصحة العامة ،فإن رئيس املجلس يأمر بتنفيذ عاجل للتدابري املنصوص
عليها يف النظام الصحي الجامعي .وتكون معاينة االستعجال بقرار لرئيس املجلس.
يف حالة عدم كفاية الوسائل املحلية للوقاية واملحافظة عىل الصحة ،تتدخل املصالح املختصة للدولة.

 حامية املزروعات
لرئيس املجلس القروي صالحية املحافظة عىل النظام العام بالبادية ،وذلك بتوفري الحامية للمزروعات واألغراس
واملمتلكات ،حسب القوانني واألنظمة املعمول بها.

 توزيع املزروعات
قد يصدر الوزير املختص قرارا بالئحة تتضمن الطفيليات الفطرية التي مينع إدخالها إىل البالد .ويتم تنظيم توزيع
األشجار واملغروسات و الرتبة أو أكياس للتغليف التي من شأنها أن تشكل مكانا لتجمع الطفيليات الخطرية بقرار
وزاري.
يقوم رئيس املجلس القروي باستصدار قرار تنظيمي يبني فيه أن عىل املالكني واملستغلني والحاملني للمغروسات
أو للموارد الفالحية أن:
 يخربوا فورا الرئيس مبحل سكناهم و بأي طفييل خطري ظهر مؤخرا بالجامعة .ويتم إخبار املصالح الفالحية
فورا.
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 يفتحوا أراضيهم وحدائقهم املسيجة أو غري املسيجة أو مخازنهم ألعوان املصالح الوقائية للمغروسات وأن
يسمحوا بحجز املواد القابلة لنرش الطفيليات الخطرية.
يحدد وزير الفالحة ،من أجل محاربة انتشار الطفيليات والحيوانات الصغرية الخطرية ،التدابري الرضورية املتمثلة
يف التطهري ،منع الغرس أو التدمري عن طريق النار أو أية وسيلة أخرى ،للمغروسات التي يوجد بها أو األرايض
املجاورة .ويتم اتخاذ التدابري املستعجلة بواسطة قرار.
يحرض رئيس الجامعة مرفوقا مبمثل املصلحة املختصة باملزروعات وصاحب العقار أو املستعمل له ،عملية تدمري
املغروسات .وتجدر اإلشارة إىل أنه ال ميكن اللجوء إىل هذه العملية إال بعد معاينة حالة األماكن.
أما يف حالة امتناع املالك عن معالجة أو تدمري املزروعات الخطرية أو التي هي يف حالة خطر داخل اآلجال
املحددة ،بأنه عىل مفتش املصلحة املختصة أن يقوم بتنفيذ العمليات ويشعر العامل ورئيس الجامعة بذلك.
ميكن لرئيس املجلس الجامعي أن يحدد تاريخا لجني الثامر مثال .و يهدف هذا القرار إىل تأمني حامية حق امللكية
وذلك مبنع جني الغلة .مثال :جني الزيتون و انطالق موسم الحصاد ....إلخ.
• كل مالك حر يف اختيار زراعته كيفام كان نوعها ،واستعامل أي أداة يراها
مناسبة رشيطة أن ال يسبب أي رضر بالغري املجاور.
• كل مالك يبقى حرا يف الدخول إىل ضيعته يف أي وقت وبدون عراقيل.
كام يقوم بجني غلته بالساعات واأليام التي يختارها ابتداء من تاريخ اليوم
املحدد بالقرار الجامعي إن وجد هذا القرار.

 املراعي الحرة
املراعي الحرة تعني الحق املتبادل لسكان نفس الجامعة وكذا املالكني غري الساكنني بالجامعة أو فريق منهم ،يف
رعي بهامئهم بأرايض بعضهم البعض ،وباألرايض غري املسيجة أو غري املزروعة أو بدون مثار.
تكون هذه املراعي مؤسسة إما عىل عادة محلية أو رسم خاص.
يقوم رئيس املجلس الجامعي من أجل تنظيم مامرسة الرعي الحر مبا ييل:
 تحديد تاريخ فتح وإغالق مدة الرعي الحر
 تحديد عدد رؤوس البهائم لكل مستعمل
 تنظيم القطيع املشرتك
 منع وجود الحيوانات الخطرة أو املريضة بالقطيع
 إمكانية حذف أو وقف الرعي يف حالة وجود أمطار طوفانية بسبب ذوبان الثلوج مثال أو بسبب أمراض
ومبا أن رئيس املجلس القروي مسئول عن الصحة والنظافة والسكينة بالقرى ،فإنه يتعني عليه الوقاية من أو وضع
حد ألي حدث ميكن أن يهدد النظام العام .ويف هذا الصدد ميكن له :
 منع الرعي الحر بالطرق القروية وحتى بتلك الغري املعرتف بها.
 إلزام القطيع باملرور بطرق خارج التجمعات واملراكز السكنية من أجل املحافظة عىل النظافة وعىل الطريق
العام وسالمة املرور.
 اتخاذ احتياطات غري منصوص عليها يف األنظمة املحلية ،ويف حالة األمراض ،اتخاذ جميع التدابري
الرضورية.
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معجم املصطلحات
La police administrative communale

الرشطة اإلدارية الجامعية

La police administrative générale

الرشطة اإلدارية العامة

La police administrative spéciale

الرشطة اإلدارية الخاصة

La police d’hygiène et de salubrité
publique

رشطة الصحة والنظافة العامة
الرشطة القروية

La police rurale
La police de la circulation et du roulage

رشطة السري و الجوالن

Police d’inhumation et d’exhumation et
de transport de corps

رشطة الدفن و استخراج الجثث ونقل الجثامني

Police des établissements classés
insalubres, incommodes ou Dangereux

رشطة املؤسسات املصنفة مرضة أو غري مالمئة أو
خطرة
النظام العام

L’ordre public
La tranquillité publique

الطأمنينة باملجال العام
القرار التنظيمي

L’arrêté réglementaire

القرار الفردي

L’arrêté individuel

رخصة

Autorisation
Injonction

األمر

Interdiction

املنع
التنفيذ التلقايئ

L’exécution d’office
Les édifices abandonnés, désertés ou
menaçant ruine
La commodité des passages dans les
voies à usage public

البنايات املهملة أو املهجورة أو اآليلة للسقوط
سالمة املرور يف الطرقات العمومية
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