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مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 17-364 مـؤرخ  مـؤرخ في في 6 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
ــوافق 25 ديــســمـــبــر ســنــة  ديــســمـــبــر ســنــة 2017  يــحــــدديــحــــدد ــوافق  ا عــام عــام 1439 ا

تجددة. تجددة.صالحـــيات وزير البيئة والطاقات ا صالحـــيات وزير البيئة والطاقات ا
ـــــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول
- بـــنــــاء عـــلـى تـــقـــريــــر وزيـــرة الـــبــــيـــئـــة والــــطـــاقـــات

تجددة ا
ادتان 99-4 و143 - وبـناء على الـدستـور ال سيمـا ا

(الفقرة 2) منه
ـؤرخ ـرسـوم الـرئـاسي رقم 17-242 ا قـتـضى ا - و
ـوافق 15 غــشت ســنـة 2017 في 23 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي الوزير األول وا
ـؤرخ ـرسـوم الـرئـاسي رقم 17-243 ا قـتـضى ا - و
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة وا
يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

ادّة األولى : ة األولى : يقـترح ويـعد وزير الـبيـئة والـطاقات ادا ا
ـتـجددة  في إطـار السـيـاسة الـعـامة لـلحـكـومة وبـرنامج ا
عـمـلــهـا عـنــاصـر الـسـيــاسـة الـوطــنـيـة في مــيـادين الــبـيـئـة
تجـددة ما عدا توليد الطـاقة الكهربائية من والطاقات ا
مــصــادر طـاقــة مـتــجـددة مــربـوطــة بـالــشـبــكـة الــكـهــربـائــيـة

الوطنية.
 ويــتــولى تــنــفـيــذهــا ومــتــابـعــتــهــا ومــراقـبــتــهــا وفــقـا
ــعــمــول بــهــا. ويــقــدم تــقــريــرا لــلــقــوانــ والــتــنــظــيــمــات ا
بـنــتـائـج نـشـاطــاته إلى الــوزيـر األول واحلــكـومـة ومــجـلس

قررة. الوزراء حسب األشكال والكيفيات واآلجال ا
ـتـجـددة ـارس وزيـر الـبـيـئـة والـطـاقـات ا ـادّة ة 2 :  :  ـادا ا
ــعـنــيـة صالحـيــاته بــاالتـصــال مع الــقـطــاعــات والـهــيـئــات ا
وفي حـــدود اخــتــصـــاصــات كل مـــنــهــا في مـــيــدان الــبـــيــئــة

ستدامة. تجددة في إطار التنمية ا والطاقات ا
ا يأتي :  وبهذه الصفة يكلف 

- ضـــمــان تـــنــفـــيــذ الـــســيــاســـات واالســتـــراتــيـــجــيــات
تـجددة مـا عدا الوطـنيـة في ميـادين الـبيـئة والـطاقـات ا
تــولــيـد الــطــاقــة الـكــهــربــائـيــة من مــصــادر طـاقــة مــتــجـددة
مربوطة بالشبـكة الكهربائية الـوطنية وحتديد الوسائل
ـــاديــة ــالـــيـــة وا الـــقــانـــونـــيـــة والــبـــشـــريـــة والـــهــيـــكـــلـــيـــة وا

الضرورية
ــــــبـــــادرة بــــــإعـــــداد الــــــنـــــصــــــوص الــــــتـــــشــــــريـــــعــــــيـــــة - ا
والـتـنظـيمـيـة التي حتـكم مـيدان اخـتصـاصه والـسهـر على

تطبيقها

ارسـة صالحيات الـسلـطة العـموميـة في ميادين  -
عمول به اختصاصه طبقا للتنظيم ا

- الــسـهــر عـلى تــطــبـيق الــتـنــظـيــمـات والــتـعــلـيــمـات
ستدامة تصلة بالبيئة والتنمية ا التقنية ا

- ترقية بروز االقتصاد األخضر.
ـادّة ة 3 :  : لـضـمــان مـهـامه في مــيـدان الـبـيــئـة يـكـلّف ـادا ا

ا يأتي :  تجددة  وزير البيئة والطاقات ا
- يـتــصـــور استـراتـيـجيـــات ومـخــطـطــات الـعـمــل
سـائل الـشـامـلـة لـلـبـيـئـة ومـنـها ـتـعـلـقـة بـا ال سـيـمـا تـلك ا
ـنـاخيـة وحـمايـة الـتـنوع الـبـيـولوجي وطـبـقة الـتـغيـرات ا

عنية األوزون وينفذ ذلك باالتصال مع القطاعات ا
ـتعـلـقة بـالـبيـئة - يـعد أدوات الـتـخطـيط لألنـشطـة ا
ويــســهــر عــلى تـــطــبــيــقــهــا ويــقـــتــرح األدوات الــتي تــضــمن

ستدامة التنمية ا
- يــــبـــــادر ويــــتـــــصــــور ويـــــقــــتــــرح بـــــالــــتـــــنــــســـــيق مع
ـعـنيـة الـقـواعـد والتـدابـيـر اخلـاصة بـاحلـمـاية الـقطـاعـات ا
والــــوقــــايــــة من كل أشــــكــــال الــــتــــلــــوث وتـــدهــــور الــــبــــيــــئـــة
ـعـيـشـة ويـتـخـذ واإلضـرار بـالـصـحـة الـعـمـومـيـة وبـإطـار ا

الئمة  التدابير التحفظية ا
- يحمي األنظمة الـبيئية ويحافظ عـليها ويجددها

عنية بالتنسيق مع القطاعات ا
ستمر حلالة البيئة - يقوم بالتقييم ا

كـافـحـة التـغـيرات رتـبـطـة  - يـبادر بـكل األعـمـال ا
ــسـاهـمــة في خـفض الـغــازات ذات االحـتـبـاس ــنـاخـيـة وا ا

احلراري
- يـعـد دراسـات إزالـة الـتلـوث الـبـيـئي ال سـيـما في

الوسط احلضري والصناعي
- يعد وينفذ مـخططات مكافحة كل أشكال التلوث

ال سيما التلوث العرضي
ـــرتــــبـــطـــة - يـــعــــد الـــدراســـات ومــــشـــاريـع الـــبـــحـث ا
بـــالـــوقـــايـــة من الـــتـــلـــوث واألضــرار فـي الـــوسط احلـــضــري

عنية والصناعي بالتنسيق مع القطاعات ا
- يبادر ويتصور ويقترح بالتشاور مع القطاعات
ــوارد الـــطـــبــيـــعـــيــة ـــعــنـــيـــة قـــواعــد وتـــدابـــيــر حـــمـــايـــة ا ا
والــبــيــولــوجــيــة والــوراثــيــة وتــنــمــيــتــهــا واحلــفــاظ عــلــيــهـا

وتثمينها ويتخذ التدابير التحفظية الضرورية
- يبادر بالبرامج ويـطور أعمال التوعـية والتعبئة
والـــتـــربـــيـــة واإلعـالم في مـــجـــال الـــبـــيــــئـــة بـــاالتـــصـــال مع

عني القطاعات والشركاء ا
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راقـبة وكذا - يتصـور األنظـمة وشـبكـات الرصـد وا
ــراقــبـة اخلــاصــة بـالــبــيـئــة ويــضـمن مــخــابـر الــتــحـلــيل وا

سيرها
- يبادر ويتصـور ويطور بالتنسيق مع القطاعات
ــعـنــيــة كل األعــمــال الـتي تــرمي إلى تــنــمــيـة االقــتــصـاد ا
الـبــيـئـي ال سـيــمـا االقــتـصــاد الـتــدويــري من خالل تـرقــيـة

تعلقة بحماية البيئة  النشاطات ا
ـــــعــــــنــــــــيـــــة بــــــــرامـج - يــــــضــع مـــع الـــــقــــــطــــــاعــــــــات ا
ــراقــبـة الــبـيــئـيــة وخاليــا تـدقــيق الــنـجــاعـة الـتــفــتـيـش وا

البيئية
ـــــنح االعـــــتـــــمــــادات والـــــتـــــراخـــــيص لـــــكل شـــــخص  -
ـعـمـول طـبـيـعي أو مــعـنـوي طـبـقـا لــلـتـشـريع والـتــنـظـيم ا

بهما
- يـــقـــوم بـــتـــرقـــيـــة وتـــطـــويـــر الـــبـــيـــوتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا

عنية باالتصال مع القطاعات ا
ـــرتــبــطــة - يــقـــتــرح ويــطــور األدوات االقـــتــصــاديــة ا

عنية  بحماية البيئة بالتنسيق مع القطاعات ا
ـــعــنـــيــة في - يـــســاهم بـــاالتــصـــال مع الـــقــطـــاعــات ا

عيشي حماية الصحة العمومية وحتس اإلطار ا
- يشجع عـلى إنشـاء جمعـيات حـماية الـبيـئة ويدعم

أعمالها.
ــتـجـددة ـادّة ة 4 :  : يــكـلّف وزيــر الـبـيــئـة والــطـاقـات ا ـادا ا
ـتـجـددة من أجل ضـمـان مـهـامه مـا في مـيـدان الـطـاقـات ا
عــــدا تولـيــد الطـــاقة الـكهــــربائـية من مـصــادر الـطــاقة
ــربـــوطـة بالـشـبــكــة الـكهـربـائيـة الـــوطنـية تـجـــددة ا ا

ا يأتي : 
ـــعــــنـــيـــة - يـــتــــصـــور بــــاالتـــصـــال مـع الـــقــــطـــاعــــات ا
ـتـعــلـقـة بــتـطـويـر االسـتـراتــيـجـيــات ومـخـطــطـات الـعـمـل ا

تجددة وينفذها  وترقية الطاقات ا
ـرتبـطة بـالطـاقات - يـقتـرح التـدابـير الـتحـفيـزية ا

عنية تجددة مع القطاعات ا ا
- يــــعـــد ويـــقـــتـــرح مــــخـــطط الـــعــــمل من أجـل تـــنـــفـــيـــذ
ـتجددة بـالتـنسيق الـبرنامج الـوطني لـتنمـية الـطاقات ا

عنية مع القطاعات ا
- يــســاهم في تــطـويــر وتــثـمــ الــهـيــاكل الــقـاعــديـــة
ـــتــجــــددة ـــرتــبـــطــــة بـــتــرقــيـــة الــطـــاقــــات ا والـــقــــدرات ا

والتحكــم فــي الطاقة
ـعنية بدراسات - يبادر بالتـعاون مع القطاعات ا
تجددة تقييم القدرات الوطنية في مجال الطاقات ا

عنيـة البرامج - يقـترح بالـتعاون مع الـقطاعـات ا
تـجــددة والتحكــم رتبطـة بترقيـة الطاقات ا واألعـمال ا

فــي الطاقة
- يساهم في كل دراسـات وأعمال التحليل والتوقع

تجددة  واالستشراف في ميدان الطاقات ا
- يسـاهم في كل تـدابيـر تطـوير قـدرات اإلدماج في

تجددة الصناعة الوطنية للطاقات ا
ــوذج االسـتــهالك الـطــاقـوي مع - يـســاهم في إعـداد 

عنية القطاعات ا
- يشـارك في تـنـفيـذ أعـمال الـتـحكم في الـطـاقة في

ناخية. إطار مكافحة التغيرات ا
ــتــجـددة 5 :  : يــضع وزيــر الــبــيــئـة والــطــاقــات ا ـادّة ة  ـادا ا
ـتــعـلـقــة بـالـنــشـاطـات الـداخــلـة ضـمن األنــظـمـة اإلعالمــيـة ا

مجال اختصاصه.
كـــمـــا يــضـــبط األهـــداف ويـــتـــولى الـــتـــنـــظـــيم ويـــحــدد

الية الالزمة لذلك. ادية وا الوسائل البشرية وا
ــتــجـددة 6 :  : يــضع وزيــر الــبــيــئـة والــطــاقــات ا ـادّة ة  ـادا ا
ـتـعـلقـة بـالنـشـاطات الـداخـلة أدوات الرقـابـة والتـفـتيش ا
ضـمن مـجال اخـتصـاصه. ويـعد أهـدافهـا واستـراتـيجـياتـها

وتنظيمها ويحدد الوسائل الضرورية لتنفيذها.
ـتـجـددة ـادّة ة 7 : : يـتـولى وزيـر الـبـيـئـة والـطـاقـات ا ـادا ا
في إطـــار الـــتـــعــاون الـــدولـي وبــالـــتـــشـــاور مع الـــهـــيـــئــات

عنية ما يأتي :  ا
ــسـتـوى - تـرقــيـة وتـطــويـر عـالقـات الــتـعـاون عــلى ا

اجلهوي والدولي
- الـــســـهـــر عــلـى تـــطـــبـــيق االتـــفـــاقـــيـــات واالتـــفـــاقــات
الــــدولــــيــــة وتـــطــــبــــبـق فــــيــــمــــا يــــخص دائــــرتـه الــــوزاريـــة
ـتعـلقـة بتجـسيـد االلتـزامات التي تـعهـدت بها التـدابير ا

اجلزائر
ــــنــــظــــمــــات اجلــــهــــويـــة ــــشــــاركــــة في نــــشــــاطــــات ا - ا
والـــدولــــيــــة اخملـــتــــصــــة في مــــيـــاديـن الــــبـــيــــئــــة والـــطــــاقـــات

تجددة ا
ــفـاوضــات الــدولـيــة الـثــنـائــيـة ــشـاركــة في كل ا - ا
ـرتبـطـة بالـنـشاطـات الداخـلـة ضمن ـتـعددة األطـراف ا وا
ــعــنــيـة مــجــال اخـتــصــاصه وتــقـد لــلــســلـطــات اخملــتــصـة ا

مساعدته في ذلك.
ــتــجـددة 8 :  : يــقــدم وزيــر الــبــيــئــة والــطــاقــات ا ـادّة ة  ـادا ا
ــعـــنــيــة من أجل تــنــفــيــذ مــســاهـــمــته لــلــدوائــر الــوزاريــة ا

األعمال في مجال مكافحة ما يأتي : 
ياه نتقلة عن طريق ا - األمراض ا

- الــتــلـوث الــبـيــئي واألضــرار ال سـيــمــا في الـوسط
احلضري والصناعي
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- تدهور األوساط الطبيعية والتصحر
ناخية - التغيّرات ا

- االستعمال غير العقالني للطاقة
- األخطار الكبرى.

ـتجددة ادّة ة 9 : : يشـارك وزير الـبيئـة والطـاقات ا ادا ا
ــعـنـيــة في نــشـاطـات الــبـحث بـاالتــصـال مع الــقـطــاعـات ا
الــــعـــلــــمي واالبــــتـــكـــــار في مــــيـــاديـن الـــبــــيـــئــــة والـــطــــاقـــات

تجددة.  ا
ـبــادالت الــتي تـهم ـلــتــقـيــات والـنــدوات وا ويـنــظم ا

القطاع.
ـتـجددة ـادّة ة 10 : : يـسـهـر وزيـر البـيـئـة والـطـاقـات ا ـادا ا
ـــمـــركـــزة ـــركـــزيــــة وغـــيـــر ا عـــلى حـــسـن ســـيـــر الـــهـــيــــاكل ا
ــوضـــوعــة حتت ـــؤســســـات الــعـــمــومـــيـــة ا لـــلــوزارة وكـــذا ا

سلطته.
ــتـجـددة ــكن وزيــر الـبــيـئــة والـطــاقـات ا ـادّة ة 11 :  :  ـادا ا
اقــــتـــراح كـل إطـــار مــــؤســـســــاتي لــــلـــتــــشـــاور والــــتـــنــــســـيق
الــقـطــاعي أو أي هـيــكل وهـيــئـة مالئــمـ لـلــتـكــفل األفـضل

وكلة إليه. هام ا با
ـتـجددة ـادّة ة 12 :  : يـسـهـر وزيـر البـيـئـة والـطـاقـات ا ـادا ا
ــؤهـلــة لــتــلـبــيــة حــاجـات ــوارد الــبـشــريــة ا عــلى تــطـويــر ا
ـسـتوى وجتـديد كـلف بـها وحتـس ا تـأطـير الـنشـاطـات ا

وارد البشرية. عارف وتثم ا ا
ــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة 13 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا ا ـــــادّة ة  ـــــادا ا

قراطيّة الشّعبيّة. الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ
وافق حرّر بـاجلـزائر في 6 ربيع الـثـاني عام 1439 ا

25 ديسمبر سنة 2017.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 17-365  مـؤرخ في   مـؤرخ في 6 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
ـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنـة  ديـسـمـبـر سـنـة 2017 يــتـضـمن يــتـضـمن ـوافق  ا عـام عـام 1439 ا
ـركـزيـة لـوزارة الـبـيـئـة والـطـاقـات ـركـزيـة لـوزارة الـبـيـئـة والـطـاقـاتتـنـظـيـم اإلدارة ا تـنـظـيـم اإلدارة ا

تجددة. تجددة.ا ا
ـــــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول
- بـــنــــاء عـــلـى تـــقـــريــــر وزيـــرة الـــبــــيـــئـــة والــــطـــاقـــات

تجددة ا
ادتان 99-4 و143 - وبـناء على الـدستـور ال سيمـا ا

(الفقرة 2) منه

ـؤرخ ـرسـوم الـرئـاسي رقم 17-242 ا قـتـضى ا - و
ـوافق 15 غــشت ســنـة 2017 في 23 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي الوزير األول وا
ـؤرخ ـرسـوم الـرئـاسي رقم 17-243 ا قـتـضى ا - و
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة وا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 90-188 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 23 يونـيو سـنة 1990 في أول ذي احلـجة عام 1410 ا
ــــركــــزيــــة وأجــــهـــــزتــــهــــا في الــــذي يــــحـــــدد هــــيــــاكـل اإلدارة ا

الوزارات
ؤرخ رسوم التـنفيذي رقم 96 -59  ا قتـضى ا - و
ــــوافق 27 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1996 في 7 رمــــضــــان عـــام 1416 ا
فتـشيـة العـامة لـلبيـئة وتـنظـيم عمـلها ـتضـمن مهـام ا وا

تمّم عدّل وا ا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 17-364 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 25 ديــســمــبــر ســنـة في 6 ربــيع الــثــانـي عـام 1439 ا
2017 الــذي يـــحـــدد صالحـــيــات وزيـــر الـــبــيـــئـــة والــطـــاقــات

تجددة ا
يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

ــــركــــزيــــة لـــوزارة ــــادّة األولى :ة األولى : تــــشـــتــــمـل اإلدارة ا ــــادا ا
تجــددة حتـت سلطة الــوزيـر على البيـئة والـطاقـات ا

ما يأتي : 
- األمـــ الـــعـــام- األمـــ الـــعـــام ويـــــســـــاعـــــده مـــــديـــــرا (2) دراســـــات
ـكتب الوزاري لألمن ويلـحق به مكـتب التنـظيم الـعام وا

الداخلي للوزارة.
- رئــيس الــديــوان- رئــيس الــديــوان ويــســاعــده ثــمــانــيـة (8) مـكــلـفـ

بـالــدراســات والـتــلـخــيص يــكـلــفــون بـتــحـضــيــر نـشــاطـات
الوزير وتنظيمها في مجال : 

- مشاركة الوزير في النشاطات احلكومية 
ـنــتــخــبــ في مــجـالس ــان وا - الــعالقــات مع الــبــر

وهيئات التنسيق الوطنية
- االتصال والعالقات مع أجهزة اإلعالم

وحدة لنشاطات القطاع - متابعة احلصائل ا
ــــواطــــنــــ - الــــعالقــــات مـع احلــــركــــة اجلــــمــــعــــويــــة وا

والشركاء االجتماعي - االقتصادي
ـــؤســســـات حتت - مـــتـــابــعـــة نـــشـــاطـــات الـــهـــيــاكـل وا

الوصاية
- متابعة البرامج الكبرى لتطوير القطاع

ــتـعـلــقـة بـالــبـيـئـة ـلـفــات ذات األولـويـة ا - مــتـابـعــة ا
تجددة. والطاقات ا
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ـفتـشـية الـعـامة الـتي يحـدّد تـنـظـيمـهـا وسـيـرها ـفتـشـية الـعـامة- ا - ا
وجب مرسوم تنفيذي.
- الهياكل اآلتية : - الهياكل اآلتية : 

ستدامة ديرية العامة للبيئة والتنمية ا - ا
ــتــجــددة وتــرقــيــتــهـا - مــديــريــة تــطــويــر الــطــاقـات ا

وتثمينها
- مـــــديـــــريـــــة الـــــتـــــنــــظـــــيـم والـــــشـــــؤون الـــــقـــــانـــــونـــــيــــة

نازعات وا
- مديرية التعاون

وارد البشرية والتكوين والوثائق - مديرية ا
يزانية والوسائل. - مديرية التخطيط وا

ــــديـــريـــة الــــعـــامــــة لـــلـــبــــيـــئــــة والـــتـــنــــمـــيـــة 2 : : ا ــادّة ة  ــادا ا
ا يأتي :  ستدامة وتكلّف  ا

- تــعــد وتـضــمـن تـنــفــيــذ االســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيـة
للبيئة وتقييمها وحتيينها

- تــــعــــد الـــتــــقــــريــــر الــــوطــــنـي حــــول حــــالــــة الــــبــــيــــئـــة
ومستقبلها

- تـعــد وتـضـمـن تـنـفــيـذ مـخــطط الـعـمـل الـوطـني من
ـســتـدامـة وتـقــيـيـمه وحتــيـيـنه أجل الـبــيـئـة والــتـنـمــيـة ا

عنية بالتنسيق مع القطاعات ا
- تــقـوم بــالــوقــايـة مـن كل أنــواع الـتــلــوث واألضـرار

في الوسط احلضري والصناعي
- تضمن مراقبة وتقييم حالة البيئة

ـــســـتـــدامـــة - تـــتـــولى مـــتـــابـــعـــة أهـــداف الـــتـــنـــمـــيـــة ا
وتنفيذها

ـعـمول - تـسـهـر عـلى تـطـبيـق التـشـريع والـتـنـظـيم ا
بــهــمــا فــيــمــا يــتــعــلق بــحــمــايــة الــبــيــئــة وتــقــوم بــزيـارات

راقبة للتقييم والتفتيش وا
- تـدرس وحتـلل دراسـات الـتـأثـيـر ودراسـات اخلـطر

والدراسات التحليلية للبيئة
- تــــقـــوم بــــتـــصــــور ووضع بــــنك مــــعـــطــــيـــات ونــــظـــام
لــلـــمــعــلـــومــات اجلـــغــرافــيـــة يــتـــعــلق بـــالــبـــيــئــة والـــتــنـــمــيــة

ستدامة ا
- تــبـادر وتـسـاهـم في إعـداد الـنــصـوص الـتـشــريـعـيـة
ـــتــعـــلــقــة بـــحــمـــايــة الــبـــيــئـــة والــتــنـــمــيــة والــتــنـــظــيـــمــيــة ا

ستدامة ا
- تــقــوم بـتــرقـيــة أعـمــال الـتــحـســيس والــتـربــيـة في

ستدامة مجال البيئة والتنمية ا

- تــســاهم في حــمــايــة الــصـحــة الــعــمــومــيــة وتــرقــيـة
عيشي اإلطار ا

- تــــســــاهـم في احلــــفــــاظ عـــــلى األنــــظــــمـــــة الــــبــــيــــئــــيــــة
ـــســـاحــات والـــســـاحل والـــتـــنـــوع الـــبــيـــولـــوجي وتـــطـــويـــر ا

اخلضراء
ـــعــنـــيــة في - تـــســاهم بـــاالتــصـــال مع الـــقــطـــاعــات ا

ناخية مكافحة التغييرات ا
وتضم ست (6) مديريات : 

1) مـديـريـة الـسـيـاســة الـبـيـئـيــة احلـضـريـة) مـديـريـة الـسـيـاســة الـبـيـئـيــة احلـضـريـة وتـكـلــف

ا يأتي : 
- تقترح عناصر السياسة البيئية احلضرية

- تـــبــــــادر وتــــســــــاهم بــــاالتـــصــــــال مـع الـــقــــطــــاعـــات
ـــعـــنــــيـــة في إعـــداد وحتـــيــــ الـــنـــصـــوص الـــتــــشـــريـــعـــيـــة ا
ـتعـلقـة بتـسيـير الـنفـايات ونـوعيـة الهواء والتـنظـيمـية ا
واألضــرار الـســمــعــيــة بـاإلضــافــة إلى الــتــدفــقـات الــســائــلـة

احلضرية
ـتــعـلــقـة بــتـســيـيــر الـنــفـايـات - تـبــادر بـالــدراسـات ا
ـنزليـة وما شـابههـا والضـخمة والـهامـدة ونوعيـة الهواء ا
ياه اآلسنة والبيوغاز في الوسط احلضري ومعاجلة ا

ـعــنــيـــة فــي - تــســاهم بـاالتــصــال مع الــقـطــاعــات ا
إعـــداد وتــقـيــــيم الـبــرنـامج الــوطـني لــتـســيـيــر الـنــفـايـات
ــنـزلــيـة ومــا شـابــهـهــا والـضـخــمـة والــهـامــدة وتـثــمـيــنـهـا ا

وتطوير االقتصاد الدائري وترقيته
- تـــســاهم فـي تــرقـــيــة تـــقــنـــيــات مـــكــافـــحــة الـــتــلــوث

واألضرار البيئية في الوسط احلضري
ــعــنــيـة في - تـســاهم بــالــتــنــسـيـق مع الــقـطــاعــات ا

عيشة. حتس إطار ا
وتضم ثالث (3) مديريات فرعية : 

نـزليـة وما شـابهـها ـديريـة الفـرعـية لـلنـفايـات ا نـزليـة وما شـابهـهاأ) ا ـديريـة الفـرعـية لـلنـفايـات ا أ) ا
ا يأتي :  والضخمة والهامدةوالضخمة والهامدة وتكلف 

عـنـية - تـبـادر وتـساهم بـاالتـصـال مع القـطـاعـات ا
ـتـعـلـقـة في إعـداد الـنـصـوص الـتـشـريـعــيـة والـتـنـظـيـمـيـة ا

بتسيير النفايات وحتيينها
- تــــبــــادر وتــــســــاهم فـي إعــــداد الــــدراســــات وحتــــديـــد
ـــواصـــفــات الـــتـــقـــنـــيــة لـــتـــســـيـــيــر الـــنـــفـــايــات الـــقــواعـــد وا

ومعاجلتها وتثمينها
ـــــتـــــعــــلـــــقــــة - تــــبـــــادر بـــــكل الـــــدراســــات واألبـــــحــــاث ا

بالنفايات
- تـــــســـــاهـم في وضـع قـــــاعـــــدة مـــــعــــــطـــــيـــــات تـــــتــــــعـــــلق

بالنفايات
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ــعـــنــيــة في - تـــســاهم بـــالــتــنـــســيق مع الـــقــطـــاعــات ا
عيشة حتس إطار ا

عـنية في إعداد - تـساهم باالتـصال مع القطـاعات ا
وتقييم البرنامج الوطني لتسيير النفايات وتسهر على

تنفيذه وتطوير االقتصاد الدائري وترقيته
- تــــرقي الــــشــــراكــــة عـــــمــــومي-خــــاص مـن أجل جــــمع
النـفـايات ونـقـلهـا وفـرزهـا ومعـاجلـتهـا وكـذا تطـويـر فروع
تـــثـــمــــ الـــنــــفـــايــــات من خالل وضـع وتـــعـــمــــيم نــــشـــاطـــات

االسترجاع والرسكلة.
ديـرية الفـرعية لألضـرار السمـعية والـبصرية ديـرية الفـرعية لألضـرار السمـعية والـبصريةب) ا ب) ا

ا يأتي :  ونوعية الهواء والتنقالت النظيفةونوعية الهواء والتنقالت النظيفة وتكلف 
- تــبــادر بـــالــدراســات الـــتي تــســـمح بــتــحـــديــد شــكل
ومــــوقع وأهـــداف شـــبــــكـــات مـــراقــــبـــة نـــوعـــيــــة الـــهـــواء في

الوسط احلضري
- تـعـد السـجـل الـوطـني خلـصـائص الـنـفـايـات اجلـوية

في الوسط احلضري
- تــقـتــرح وضع الـتــرتـيــبـات الـتـي تـســمح بـالــوقـايـة

من التلوث اجلوي ومحاربته وتساهم في ذلك
ـــعــنـــيــة في - تـــســاهم بـــاالتــصـــال مع الـــقــطـــاعــات ا
إعـداد الـنـصـوص الـتشـريـعـيـة والتـنـظـيـمـية والـتـرتـيـبات
ـحـاربـة كل أشـكـال األضـرار ال سـيـمـا مـنـها التـي تسـمح 
الـسـمـعـيـة والـبـصـريـة في الـوسط احلـضـري وتـسـهـر عـلى

تطبيقها
- تــــســـــاهم فـي تــــرقـــــيــــة وســـــائل الـــــنــــقـل الــــنـــــظــــيف

وتطويرها.
ديـريـة الـفرعـيـة للـتـدفـقات الـسـائـلة احلـضـرية ديـريـة الـفرعـيـة للـتـدفـقات الـسـائـلة احلـضـريةج) ا ج) ا

ا يأتي :  وتكلف 
ـعــايـيــر اخلـاصـة بــالـتـدفــقـات احلــضـريـة في - حتـدد ا
عنية ستقبلة لها بالتنسيق مع القطاعات ا األوساط ا
ــتـــعـــلـــقــة - تـــبـــادر وتـــعـــد دراســات إزالـــة الـــتـــلـــوث ا

ستقبلة بالتدفقات السائلة احلضرية في األوساط ا
- تسـاهم في تنفـيذ ومتـابعة الـتدابيـر الرامية إلى
الــوقـــايـــة من الـــتـــلـــوث الـــنــاجـم عن الـــتـــدفــقـــات الـــســـائـــلــة
ـــســــتـــقـــبــــلـــة وتــــلـــوث األوســـاط احلـــضــــريـــة في األوســــاط ا

الطبيعية والتقليل منه
- تــشـــارك في إعـــداد الــنـــصـــوص الــتـــنـــظــيـــمـــيــة في

ياه والوقاية منه ميدان مكافحة تلوث ا
- تـســاهم في إعـداد الــدراسـات واألعــمـال ومــشـاريع
ـــرتـــبـــطـــة بـــالـــوقـــايـــة من الـــتـــلـــوث في الـــوسط الـــبـــحـث ا

عنية. احلضري بالتنسيق مع القطاعات ا

2) مـديــرية السـيـاسة البيئــية الصنـاعية) مـديــرية السـيـاسة البيئــية الصنـاعية وتكلف
ا يأتي : 

- تبادر بالسياسة البيئية الصناعية وتقترحها
- تبـادر بكل الـدراسات واألعـمـال التي تـساعـد على

الوقاية من التلوث واألضرار الصناعية
ـــعـــنـــيـــ - تــــبـــادر بـــكل الــــدراســـات مع الـــشــــركـــاء ا

لتشجيع اللجوء إلى التكنولوجيات النظيفة
ـشاريع وبرامج إزالة الـتلوث في الوسط - تبادر 

الصناعي وتنفذها
- تـــــســـــاهـم في إعـــــداد الـــــنـــــصـــــوص الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــيـــــة
واصفـات التقنية والـتنظيمـية وحتدد القيم الـقصوى وا
ـصـدر الــتي تـنــظم الــوقـايــة من الـتــلـوث واألضــرار ذات ا

الصناعي ومكافحتها وتسهر على تطبيقها
ـــواد الـــفـــرعـــيــة - تـــشـــجع اســـتـــرجـــاع الـــنـــفـــايـــات وا

الصناعية ورسكلتها
- تساهم في إعداد خرائط األخطار الصناعية

ـــتـــعــلـــقـــة بــنـــقل ــيـــة ا - تــشـــارك في الـــبـــرامج الـــعـــا
ـلـوثـات العـضـوية الـنفـايـات اخلـطرة عـبـر احلـدود وإزالة ا

الثابتة.
وتضم ثالث (3) مديريات فرعية : 

نـتـجات ديـريـة الفـرعـية لـتـسـييـر الـنفـايـات وا نـتـجاتأ) ا ديـريـة الفـرعـية لـتـسـييـر الـنفـايـات وا أ) ا
ا يأتي :  واد الكيميائية اخلطرة وتكلّف  واد الكيميائية اخلطرةوا وا

ـعــنـيـة - تــنـفـذ وتــتـابع بــاالتـصـال مع الــقـطــاعـات ا
تـطـبيق الـنـصوص الـتـشريـعـية والـتـنـظيـمـية الـتي تـنظم
ـا فـي ذلك الـنـفـايـات اخلـاصـة تـسـيـيــر الـنـفـايـات اخلـاصـة 

اخلطرة ومراقبتها وإزالتها
عـنيـة ملـفات طلب رخص - تدرس مع الـقطـاعات ا
نـقل النفايـات اخلطرة وجمـعها وتصديـرها ومنح الرخص

رتبطة بها واالعتمادات ا
- حتــيّن جـرد كـمـيــات الـنـفـايـات اخلــاصـة والـنـفـايـات
اخلـاصـة اخلـطـرة وال ســيـمـا تـلك الـتي تــنـطـوي عـلى طـابع
خــــطـــيــــر الـــتـي تـــنــــتج عـــلـى مـــســــتـــوى الــــتـــراب الــــوطـــني

وتضبط قائمتها
ـعــنـيــة اخملـطط - تـنــفـذ بــاالتــصـال مع الــقـطــاعــات ا
الـوطـني لتـسيـيـر النـفـايات اخلـاصة وكـيـفيـات وإجراءات

إعداده ومراجعته
ـــعــنـــيــة في - تـــســاهم بـــاالتــصـــال مع الـــقــطـــاعــات ا
ــنـــتـــجـــات الــكـــيـــمـــاويــة إعـــداد اجلــرد الـــوطـــني لـــلـــمـــواد وا

اخلطرة
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- تــقـوم بــتـرقــيـة الــشـراكــة عـمــومي- خـاص من أجل
جمع النفايات ونقلها ومعاجلتها.

ــديـــريــة الــفــرعـــيــة لــتــرقـــيــة الــتــكـــنــولــوجــيــات ــديـــريــة الــفــرعـــيــة لــتــرقـــيــة الــتــكـــنــولــوجــيــاتب) ا ب) ا
ـــنـــتـــجـــات الـــفـــرعـــيــة ـــنـــتـــجـــات الـــفـــرعـــيــةالـــنـــظـــيـــفـــة وتـــثــمـــ الـــنـــفـــايـــات وا الـــنـــظـــيـــفـــة وتـــثــمـــ الـــنـــفـــايـــات وا

ا يأتي :  الصناعيةالصناعية وتكلف 
- تـــقــــوم بـــجـــمــيـع األعـــمــــال الــــتــي تـــشــجـــع عــــلى
نتجـــات الفــرعية الصنــاعية استـرجــاع النفــايــات وا
ورســكــلــتــهــــا وتــثــمــيــنــهـــا اقــتــصــاديــا وتــشــجع الــشــراكــة
عـمـومي- خـاص مـن أجل تـطـويـر فـروع تـثــمـ الـنـفـايـات

الصناعية
ــعـنـيــة بـجـمـيع - تـقـوم بـاالتــصـال مع الـقــطـاعـات ا
األعـمـال الـراميـة إلى تـرقـيـة واسـتـخـدام الـتـكـنـولـوجـيات

الئمة النظيفة وا
ــعـنـيــة بـجـمـيع - تـقـوم بـاالتــصـال مع الـقــطـاعـات ا
ــــشــــجــــعــــة عــــلـى اعـــتــــمــــاد أحــــسـن الــــتــــقــــنــــيـــات األعــــمــــال ا
ـتـــوفـرة والعـــمـلـيـة مــن طــرف مـارســـات الـبـيئـيـة ا وا
الـــوحــــــدات الــــصــــنـــــاعــــيــــة وكـــذا االبــــتــــكـــار والــــتــــقـــيــــيس

البيئي
عنية كل - تقترح وتعـد باالتصال مع القطـاعات ا
ــؤمّن لــلــمـواد عــمل يــشــجع عــلى االســتـعــمــال الـعــقالني وا

نتجات الفرعية الصناعية. األولية وا
صنـفة والوقاية ـديرية الفرعـية للمـؤسسات ا صنـفة والوقايةج) ا ـديرية الفرعـية للمـؤسسات ا ج) ا

ا يأتي :  من األخطار واألضرار الصناعيةمن األخطار واألضرار الصناعية وتكلف 
- تنـجز دراسـات إزالة الـتلـوث الـبيـئي في الوسط

الصناعي
سح الوطني ـصنفـة وا ؤسسات ا - حتـيّن قائمـة ا

ؤسسات الصناعية األكثر خطرا ال سيما منها ا
صـبات الـسائـلة - تـعد الـسجل الـوطنـي خلصـائص ا

صدر الصناعي واالنبعاثات اجلوية ذات ا
- تــعــد جــرد ومــخـطـط إزالـة الــتــلــوث وإعــادة تـأهــيل

لوثة واقع واألراضي ا ا
ــتـعـلــقـة بــالـوقــايـة من - تــعـد الــدراسـات واألعــمـال ا
الـتـلـوث في الـوسط الـصـنـاعي بـالـتـنـسـيق مع الـقـطـاعات

عنية ا
- تــــســــاهم بــــاالتــــصــــال مع الــــهــــيــــاكل والــــقــــطــــاعـــات
ـعـنيـة في تـنـفـيـذ التـرتـيـبـات التـنـظـيـميـة لـلـوقـاية من ا
اخملـاطـر واألضـرار الصـنـاعـيـة وتـنـظم الـتـدخالت في حـالة
وقـوع تلـوث صـناعي عـرضي ومـتـابعـة تـنفـيـذ مخـطـطات

نشآت الوقاية والتدخل اخلاصة با
ـــعــنـــيــة في - تـــســاهم بـــاالتــصـــال مع الـــقــطـــاعــات ا

إعداد خرائط األخطار الصناعية

ـــعــنـــيــة في - تـــســاهم بـــاالتــصـــال مع الـــقــطـــاعــات ا
ـــواصــــفـــات الــــتـــقـــنــــيـــة الـــتـي تـــخص مـــتــــابـــعــــة تـــطـــبــــيق ا

صنفة. ؤسسات ا ا
3) مـــــديـــــريــــة احلـــــمـــــايــــة واحملـــــافـــــظــــة عـــــلى الـــــتـــــنــــوع) مـــــديـــــريــــة احلـــــمـــــايــــة واحملـــــافـــــظــــة عـــــلى الـــــتـــــنــــوع

ا يأتي :  البيولوجي واألنظمة اإليكولوجيةالبيولوجي واألنظمة اإليكولوجية وتكلف 
ـعـنـيـة بـتـصـور - تـقـوم بـاالتـصـال مع الـقـطـاعـات ا
االســـتـــراتـــيـــجـــيــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلــمـــحـــافـــظـــة عـــلى الـــتـــنــوع

البيولوجي وحتينها
ـعنـيـة عنـاصر - تـقـترح بـاالتـصال مع الـقـطاعـات ا

ساحات اخلضراء السياسة الوطنية فيما يتعلق با
عنية العناصر - تقترح باالتصـال مع القطاعات ا

وارد البيولوجية تعلقة باحلصول على ا ا
تعـلقة باحملافظة - تبادر وتقوم بـإجناز الدراسات ا

على التنوع البيولوجي
- تــســاهم في وضع الــســيــاســة الــوطــنــيـة فـي مــجـال

األمن البيولوجي
ـــعــنـــيــة في - تـــســاهم بـــاالتــصـــال مع الـــقــطـــاعــات ا
ــتــعــلــقــة إعــداد الــنــصــوص الــتــشــريــعــيــة والـــتــنــظــيــمــيــة ا
باحلـفـاظ على الـتنـوع الـبيـولوجي واحملـافـظة عـلى الوسط
ساحات اخلضراء والساحل الطبيعي واجملـاالت احملمية وا

وتسهر على تطبيقها
ـــعــنـــيــة في - تـــســاهم بـــاالتــصـــال مع الـــقــطـــاعــات ا
نفعة الطبيعية ساحات ذات ا إعداد قواعد تسيير ا

ـــعــنـــيــة في - تـــســاهم بـــاالتــصـــال مع الـــقــطـــاعــات ا
تعلقة بحـماية الساحل واحملافظة إعداد وتنفيذ األعـمال ا

عليه.
وتضم ثالث (3) مديريات فرعية : 

ديريـة الفرعـية لـلحفـاظ على الـتراث الطـبيعي ديريـة الفرعـية لـلحفـاظ على الـتراث الطـبيعيأ) ا أ) ا
ا يأتي :  ساحات اخلضراء  وتكلف  ساحات اخلضراء والبيولوجي وا والبيولوجي وا

واقع - تـبادر بجـميع أعمـال وبرامج إعادة تـأهيل ا
ـنــفـعــة وصـيـانــتـهــا وتـثــمـيــنـهـا الـطــبـيـعــيـة الــبـريــة ذات ا

وتساهم في ذلك
- تـــعـــد وحتـــ اجلــرد الـــوطـــني لـــلـــثــروة احلـــيـــوانـــيــة
عنية والنباتية ومواطنهما بالتنسيق مع القطاعات ا
عـنية ترتيبات - تضع بالتنسـيق مع القطاعات ا

الوقاية من األخطار البيوتكنولوجية
- تـــســـاهم فـي حتـــديــد وتـــصـــنـــيـف اجملـــاالت احملـــمـــيــة

البرية من أجل احملافظة عليها ووقايتها
ـعـنـيـة الـوسائل - حتـدّد بـاالتـصال مـع القـطـاعـات ا
الضرورية إلقامة بنوك للجينات وتساهم في تنفيذها
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ــؤشـرات ـعــنــيـة بــوضع ا - تــقــوم مع الـقــطــاعــات ا
ـــوارد الــــبـــيـــولــــوجـــيـــة ــــتـــابـــعــــة اســـتــــغالل ا الــــضـــروريـــة 

وتتابعها
ساحات اخلضراء وتطويرها - تساهم في حماية ا
- تــســـاهم في جـــمـــيع أعـــمــال وبـــرامج إعـــادة تـــأهــيل

هددة باالنقراض. وإعادة جلب السالالت ا
ديرية الفرعية للحفاظ على الساحل والوسط ديرية الفرعية للحفاظ على الساحل والوسطب) ا ب) ا

ا يأتي :  ناطق الرطبة وتكلف  ناطق الرطبةالبحري وا البحري وا
ـدمج والـعقالني - تسـهـر على احملـافـظة والـتـسيـير ا

ناطق الرطبة للساحل والوسط البحري وا
ـــــدمج ـــــشــــاريـع وبـــــرامج الـــــتـــــســـــيـــــيـــــر ا - تـــــبـــــادر 
للمساحات الساحلية والشاطئية وتساهم في تطويرها
ـــسح الـــوطـــنـي لـــلـــســـاحل وتـــنـــشئ - حتـــيّـن ســـجل ا
ــعـلـومــاتـيـة لـلــسـاحل والـوسـط الـبـحـري وحتــ األنـظـمـة ا

ناطق الرطبة وا
ــســاحــات الــســاحــلــيـة - تــبــادر بــكـل عــمل لــتــحــديــد ا

واطن البحرية والشاطئية ودراستها وحمايتها وا
ـسـاحات - تـسـاهم في وضع مـشـاريع إعـادة تـأهـيل ا
ـواقع ـتـدهــورة وحتـديـد ا ـنــاطق الـرطـبــة ا الـسـاحـلــيـة وا
ـــوجــودة عــلى الــطـــبــيـــعــيــة ذات األهـــمــيــة اإليـــكــولــوجـــيــة ا

الساحل وتصنيفها كمجاالت محمية.
ـــديـــريــة الــفـــرعـــيـــة لــلـــحـــفـــاظ عــلـى األنـــظــمــة ـــديـــريــة الــفـــرعـــيـــة لــلـــحـــفـــاظ عــلـى األنـــظــمــةج) ا ج) ا
الـبيـئيـــة اجلبـليــة والسهـبيــة والصـحراويــة وتثـميـنــهاالـبيـئيـــة اجلبـليــة والسهـبيــة والصـحراويــة وتثـميـنــها

ا يأتي :  وتكلـف 
دمج لألنظمة شاريـع وبرامج التسيير ا -  تبادر 
الـبـيـئـيـة اجلـبـلـيـة والـسـهـبـيـة والصـحـراويـة وتـسـاهم في

تطويرها
- تـــــبـــــادر وتـــــســــــاهم فـي حتـــــديـــــد وإعـــــداد مـــــشـــــاريع
وبـرامج احلفاظ عـلى األنظـمة البـيئـية اجلبـليـة والسهـبية

والصحراوية وتثمينها
ــــعــــنــــيـــة - تــــقــــتــــرح بــــاالتــــصـــال مـع الــــقــــطــــاعــــات ا
الدراسات والبرامـج وأدوات التسيير العقالني لألنظمة

البيئية اجلبلية والسهبية والصحراوية 
عـنية - تبـادر وتساهم بـاالتصـــال مع القطـاعات ا
فـي إعـــداد دراســـات احملـــافـظـة وتـهــيـئــة وإعـــادة تـأهـيـل

األنظمة البيئية اجلبلية والسهبية والصحـراوية
ــعــنــيــــة - تــســــاهم بــاالتــصــــال مــع الــقــطــاعــــات ا
فــي تــــقـــيـــيم وتـــثــــمـــ الـــتـــنـــوع الــــبـــيـــولـــوجي ومـــصـــالح
األنــــظــــمــــة الــــبــــيــــئــــيــــة لألوســــاط اجلــــبــــلــــيــــة والــــســــهــــبــــيـــة

والصحراوية.

ا يأتي :  ناخية وتكلف  ناخية) مديرية التغيرات ا 4) مديرية التغيرات ا
عنية النصوص - تعــد باالتصـال مـع القطـاعات ا
ناخية تعلقة بالتغيرات ا التشريعية والتنظيمية ا

- تـطـوّر االسـتراتـيـجـيات والـسـيـاسات واخملـطـطات
ـنـاخـيـة وتـنــسـقـهـا وتـنـفـذهـا الــوطـنـيـة حـول الـتـغــيـرات ا

عنية بالتشاور مع القطاعات ا
ــــعــــنــــيـــة - تــــقــــتــــرح بــــاالتــــصـــال مـع الــــقــــطــــاعــــات ا

استراتيجية رصد وسائل التنفيذ
ــعـنــيــة بـرامج - تــعـد بــالــتـنــسـيـق مع الـقــطــاعـات ا
ـالءمــــة والــــتــــقــــلــــيـص في مــــجــــال الــــتــــغــــيــــرات وأعــــمــــال ا

ناخية ا
ـعنـية - حتضّـر وتـنسّق بـاالتـصال مع الـقـطاعـات ا
ــنــاخــيــة وتــشــارك ــفــاوضـــات حــول الــتــغــيــرات ا مــســار ا

فيها
ـــعــنـــيــة في - تـــســاهم بـــاالتــصـــال مع الـــقــطـــاعــات ا
ـتحـدة اإلطـارية بـشـأن تغـيّر تـنفـيذ أحـكـام اتفـاقـية األ ا

ناخ وأدواتها ا
كـافحة - تـضمن تقـييم ومـتابـعة األعـمال الوطـنيـة 

ناخية التغيرات ا
- تـسـاهم في حـمـايـة طـبقـة األوزون بـالـتـنـسيق مع

عنية. القطاعات ا
وتضم مديريت (2) فرعيت : 

ــــديـــريــــة الـــفــــرعــــيـــة لــــلــــمالءمــــة مع الــــتـــغّــــيـــراتــــيـــرات ــــديـــريــــة الـــفــــرعــــيـــة لــــلــــمالءمــــة مع الــــتـــغأ) ا أ) ا
ا يأتي :  ناخية وتكلف  ناخيةا ا

ـعـنـيـة بـتـصـور - تـقـوم بـاالتـصـال مع الـقـطـاعـات ا
ناخية الءمة مع التغيرات ا برامج ا

ــعـنــيــة وسـائل - حتــدّد بــاالتـصــال مع الــقــطـاعــات ا
الءمة  تنفيذ برامج ا

ـعـنـيـة بــتـقـيـيم - تـقــوم بـالـتـشــاور مع الـقـطـاعــات ا
البرامج الوطنية للمالءمة 

عـنية الدراسات - تـعدّ بالتـنسيق مع القـطاعات ا
واخملطـطات واالسـتراتـيجـيات الـوطنـية والـقطـاعيـة حول

ناخية الءمة مع التغيرات ا تدابير ا
ـكافـحة - تتـولى تقـييم ومـتابـعة األعـمال الـوطنـية 

الءمة . ناخية فيما يتعلق با التغيرات ا
ــديـــريــة الــفــرعـــيــة لــلـــتــقــلـــيص من الـــتــغــيــرات ــديـــريــة الــفــرعـــيــة لــلـــتــقــلـــيص من الـــتــغــيــراتب) ا ب) ا

ا يأتي :  ناخية وتكلف  ناخيةا ا
- تــعــدّ الــدراســات واخملــطــطـــات واالســتــراتــيــجــيــات
الـــوطـــنـــيــــة والـــقـــطـــاعـــيــــة حـــول إجـــراءات الـــتـــقــــلـــيص من

ناخية التغيرات ا
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ـعـنـيـة بـتـصـور - تـقـوم بـاالتـصـال مع الـقـطـاعـات ا
ناخية وتقييم برامج التقليص من التغيرات ا

ــعـنــيــة وسـائل - تــضع بــاالتـصــال مع الــقــطـاعــات ا
ناخية تنفيذ برامج التقليص من التغيرات ا

كافحة التغيرات - تتولى تقييم األعمال الوطنية 
ناخية فيما يتعلق بالتقليص منها ومتابعتها ا

- تساهم في حماية طبقة األوزون.
5) مـديـــريـة تـقـيـيــم الـدراســــات الـبـيـئـيـة) مـديـــريـة تـقـيـيــم الـدراســــات الـبـيـئـيـة وتـكـلــف

ا يأتي : 
- تـقتـرح عناصـر االستـراتيـجيـة في مجـال التـقييم

البيئي
ـــعــنـــيــة في - تـــســاهم بـــاالتــصـــال مع الـــقــطـــاعــات ا
تعلقة بتقييم إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية ا

الدراسات البيئية وتسهر على تطبيقها
- تــــدرس وحتـــلل دراســـات الــــتـــأثـــيـــر عـــلـى الـــبـــيـــئـــة
ودراسات اخلطر والدراسات الـتحليلية البيئية وتسهر

على مطابقتها
- تعـد قـرارات الـترخـيص واالسـتـغالل لـلمـؤسـسات

صنفة ا
راقبة تابعة وا - تضع أدوات التقييم وا

عـنية في تعزيز - تشارك بالتـعاون مع الهياكل ا
ـــســـتـــويـــ الــوطـــنـي واحملــلـي في مـــجــال الــقـــدرات عـــلى ا

التقييم البيئي
ـــصـــنـــفـــة ـــؤســـســـات ا - تـــبـــدي رأيـــهـــا فـي إنـــشـــاء ا

وتسهر على حسن استغاللها.
وتضم مديريت (2) فرعيت : 

ـــديــريـــة الــفـــرعــيــة لـــتــقـــيــيم دراســـات الــتـــأثــيــر ـــديــريـــة الــفـــرعــيــة لـــتــقـــيــيم دراســـات الــتـــأثــيــرأ) ا أ) ا
ا يأتي :  وتكلف 

- تقيّم تأثيرات مشاريع التنمية على البيئة
- تـــدرس وحتــلـل دراســـات الــتـــأثـــيـــر عـــلى الـــبـــيـــئــة

وتسهر على مطابقتها
وافقة على دراسات التأثير - تعد مقررات ا

- تــســـهــر عــلـى مــتـــابــعــة ومـــراقــبـــة تــنـــفــيــذ مـــخــطط
التسيير البيئي.

ـــديـــريــــة الـــفـــرعـــيـــة لـــتـــقـــيـــيم دراســـات اخلـــطـــر ـــديـــريــــة الـــفـــرعـــيـــة لـــتـــقـــيـــيم دراســـات اخلـــطـــرب) ا ب) ا
ا يأتي :  والدراسات التحليلية البيئية والدراسات التحليلية البيئية وتكلف 

ــبـاشـرة لــنـشـاط ــبـاشـرة وغــيـر ا - تـقـيّـم األخـطـار ا
صنفة على الصحة العمومية والبيئة ؤسسة ا ا

- تــــــدرس وحتــــــلـل دراســــــات اخلـــــــطــــــر والــــــدراســــــات
التحليلية البيئية وتسهر على مطابقتها

6) مــديـريــة الـتــوعـيــة والـتــربــيـة والــشـراكــة حلـمــايـة) مــديـريــة الـتــوعـيــة والـتــربــيـة والــشـراكــة حلـمــايـة
ا يأتي :  البيئة البيئة وتكلف 

- تــــعـــد االســـتــــراتـــيـــجــــيـــة الـــوطــــنـــيـــة لــــلـــتـــحــــســـيس
والتربية واإلعالم البيئي وتقوم بتحيينها

ـعـنـيـة بـتـرقـيـة - تـقــوم بـاالتـصـال مع الـقـطـاعـات ا
جــمـــيع أعـــمــال وبــرامـج الــتـــربــيـــة والــتــوعـــيــة فـي مــيــدان

البيئة
ـــــعـــــنـــــيــــة - تـــــبـــــادر بـــــاالتـــــصـــــال مـع الـــــقـــــطـــــاعـــــات ا
ـــتــــخـــصـــصـــة بـــجـــمـــيــع األعـــمـــال وبـــرامج ـــؤســـســـات ا وا
الـــتــعـــلـــيم والـــتـــوعــيـــة وتـــعـــدهــا فـي األوســاط الـــتـــربـــويــة

والشبانية
- تــــبــــادر بــــجــــمــــيع األعــــمــــال ومــــشــــاريـع الــــشــــراكـــة
وتـساهم في تـرقـيتـها خـصوصـا مع وفي اجتـاه اجلمـاعات
احملــلــيــة والــهــيــئـــات الــعــمــومــيــة واجلــامــعــات ومــؤســســات

هنية البحث واجلمعيات والتجمعات ا
ـــعــنـــيــة في - تـــســاهم بـــاالتــصـــال مع الـــقــطـــاعــات ا
ــتــعــلــقــة إعــداد الــنــصــوص الــتــشــريــعــيــة والـــتــنــظــيــمــيــة ا

بالتوعية واالتصال والتربية البيئية.
وتضم مديريت (2) فرعيت : 

ديـرية الـفرعيـة للـتوعـية والـتربيـة البـيئـيت ديـرية الـفرعيـة للـتوعـية والـتربيـة البـيئـيتأ) ا أ) ا
ا يأتي :  وتكلف 

- تعد بـرامج التوعـية واالتـصال والتـربيـة البيـئية
للقطاع  وتنفذها 

ــؤســســات - تــســـاهم بــاالتــصــال مــع الــقــطــاعــات وا
ـعـنـيــة بـجمـيع أعـمـــال التــــوعـيـة والتــربـيــة البـيـئـية ا
ـــــواطـــــنــــــ فـي األوســـــــاط الـــــشـــــبــــــانــــيـــــة وفـــي اجتـــــــاه ا
ـــتــعــــامــلــ واجلــمــعـــيــات والــشــــركـــاء االجـــتــمــــاعــيــ وا

االقتصــادي 
- تقوم بترقية التكوين في مجال احلرف البيئية
- تـــبــــادر بـــأعــــمـــال حتــــســـيــــســـيــــة وتـــربــــويـــة هــــادفـــة

ومستدامة بغية إرساء ثقافة بيئية.
- تقـوم بـاالتـصال مـع الدوائـر الـوزاريـة والهـيـئات
ـعنـية بـتصـور البـرامج ومقـررات التعـليم تـخصـصة ا ا

تعلقة بالبيئة في الوسط التربوي ا
- تــســــاهم بــاالتــصــال مــع الــهــيــــاكل والــقــطــاعـــات
ـــــعـــــنــــــيــــــة فــي إعـــــــداد الـــــنــــــصــــــوص الـــــتـــــشــــــــريـــــعـــــيـــــة ا
ـتــعـلـقــة بـالــتـوعـيــة واالتـصــال والـتـربـيـة والـتـنـظـيــمـيـة ا

البيئية.
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ـــديــريـــة الــفـــرعـــيــة لـــلــشـــراكــة مـن أجل حــمـــايــة ـــديــريـــة الــفـــرعـــيــة لـــلــشـــراكــة مـن أجل حــمـــايــةب) ا ب) ا
ا يأتي :  البيئة البيئة وتكلف 

- تـقـوم بـتـرقـيـة وتنـفـيـذ جـمـيع أعـمـال الـشـراكة مع
اجلــمــاعـــات احملــلـــيــة والــهـــيــئـــات الــعـــمــومــيـــة واجلــمـــعــيــات
ــتــعـــامــلــ االقـــتــصــاديــ فـي مــيــدان حـــمــايــة الـــبــيــئــة وا

ستدامة والتنمية ا
- تسهر على تنفيذ برامج الشراكة

- تـعـد جـرد مخـتـلف بـرامج الـشـراكـة مع الـقـطـاعات
عنية في مجال البيئة وحتينها والهيئات ا

- تنظم كل ملتقيات وجتمعات تتعلق بالشراكة.
ـــديـــريــة الـــعـــامـــة لـــلــبـــيـــئـــة والــتـــنـــمـــيــة كــمـــا تـــضم ا
ستـدامة مفتشـية عامة لـلبيئة تـبقى خاضعـة للنصوص ا

ذكورة أعاله. رتبطة بها وا التنظيمية ا
ــــتــــجـــددة ــــادّة ة 3 : : مــــديــــريــــة تــــطــــويــــر الــــطــــاقــــات ا ــــادا ا

ا يأتي :  وترقيتها وتثمينها وتكلف 
ـعــنــيـة - حتـدد وتــعــد بــالـتــنــسـيـق مع الـقــطــاعــات ا
االســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــتــطــويــر وتــرقــيــة الــطــاقــات
ــتـــجـــددة ونــقـل الــتـــكـــنــولـــوجـــيــات وتـــضـــمن تـــنــفـــيـــذهــا ا

وتقييمها وحتيينها 
ـتــعــلــقـ بــالــطــاقـات - تــعــد الــتـشــريع والــتــنــظـيـم ا

تجددة ا
- تــبــادر بـإعــداد تــدابـيــر حتــفـيــزيــة مالئـمــة من أجل
ـــتــجــددة بـــالــتــنـــســيق مع تــطـــويــر وتـــرقـــيــة الـــطـــاقــات ا

عنية القطاعات ا
- تــــــــبــــــــادر وتــــــــســـــــــاهـم فـي إعــــــــداد كـل الــــــــدراســــــــات
ــتــجـددة ــتــعــلــقــة بــتــطـويـــر الــطــاقـات ا االسـتــشــــرافــيـة ا

وتسهر على تنفيذها
تجددة - تنفذ أعمال تعميم الطاقات ا

- تـقـوم بـتـرقـيـة تـطـويـر الصـنـاعـات الـنـاشـئـة فـيـما
ــتــجــددة بـالــتــشــاور مع الــقــطــاعـات يــتــعــلق بــالـطــاقــات ا

عنية والهيئات ا
ـتعلـقة بتنـمية فـروع الطاقة - تبـادر بكل األعمال ا
ـشــتـرك الـشــمـســيــة والـريــاح والـكــتـلــة احلـيــة والـتــولـيــد ا
لـــــلــــــطــــــاقــــــة والــــــطـــــاقــــــة احلــــــراريــــــة األرضـــــيــــــة والــــــطــــــاقـــــة

الكهرومائية
- تــشــارك في تــنـفــيـذ أعــمــال الـتــحــكم بـالــطــاقـة في

ناخية إطار مكافحة التغيّرات ا
- تعـد برامج ومـخططـات األعمـال اخلاصة بـاالتصال

تجددة وتنفذها وتعميم وترقية الطاقات ا

ـتـعـلـقة - تـضـمن قـيـادة ومتـابـعـة بـرامج الـتـطـويـر ا
تجـددة وتقيـيمـها وحتيـينهـا وتقتـرح أعمال بـالطاقـات ا

التحس الضرورية
ـتـعلـقة عـطيـات اإلحـصائـية ا - تـسـاهم في معـاجلـة ا

تجددة بترقية وتطوير الطاقات ا
ـتـجــددة ـتـعـلــقـة بـالـطــاقــات ا ـشــاريع ا - تــشـجـع ا
ــنـفـــعــة عـــلـى االقــتـصــاد الـوطــني وتـدعم الـتــي تـعـــود بـا
ـــتــعـــلـــقــة بـــالــطـــاقــات ــهـن والــنـــشــاطـــات اجلـــديــدة ا خـــلق ا

تجددة ا
ـتـابــعـة الـتـقــدم الـتـكـنـولــوجي فـيـمـا - تـضع نـظــامـا 

تجددة واجتاهاتها وأسواقها يتعلق بالطاقات ا
وتضم ثالث (3) مديريات فرعية : 

ــتـجـددة ــديـريــة الـفــرعـيــة لـتــطـويــر  الـطــاقـات ا ــتـجـددةأ) ا ــديـريــة الـفــرعـيــة لـتــطـويــر  الـطــاقـات ا أ) ا
ا يأتي :  وتثمينها وتثمينها وتكلف 

رتبطة شاريع ا - تتولى تنفيـذ ومتابعة وتقييم ا
تجددة بالطاقات ا

ــتـــعـــلق بـــتـــركــيب - تــعـــد وتـــنـــفــذ بـــرنـــامج الـــعــمـل ا
شاريع ومتابعة ا

ـــــســــتـــــثــــمـــــرين والـــــشــــركـــــاء خالل إجنــــاز - تــــرافق ا
مشاريعهم

ــعـنـيــة قـاعـدة - تـصـمّم بــاالتـصــال مع الـقــطـاعـات ا
ــــتـــجـــددة بـــيــــانــــات لـإلمـــكـــانــــيـــات اخلــــاصـــة بــــالـــطــــاقـــات ا

وتنفذها
- حتـــــدد وتــــضـع الــــوســـــائل الـــــضــــروريـــــة لــــتـــــثــــمــــ

ـتـجـددة بـالـتـنـسـيق مع اإلمـكـانـيـات اخلـاصـة بـالــطـاقـات ا
عنية القطاعات ا

عارف الـعلمية والتقنية وتنشرها في - تكتسب ا
ـتجددة وحتويل التكنـولوجيات النقية مجال الطاقات ا

عنية بالتنسيق مع القطاعات ا
- تـــشـــجـع عـــلـى تـــطــــويـــر فــــروع جـــديــــدة لـــلــــطـــاقـــات
تـجـددة وتسـهـر على وضع إطـار تـنظـيمـي ومؤسـساتي ا

متعلق بذلك
- تــقـــتــرح وتــضـع هــيــئـــة تــشــاور وتـــنــســـيق مــا بــ

ـتـعـلـقـة بـتـطـويـر الـطـاقـات الـقـطـاعـات وتـقـيـيم لـلـبـرامج ا
تجددة ا

- تــســاهم في تــنــفــيــذ الــبــرنــامج الــوطــني لــتــطــويـر
فروع الطـاقة الشـمسية والـرياح والكتـلة احلية والـتوليد
ــشـتــرك لـلــطـاقــة والـطــاقــة احلـراريــة األرضـيــة والـطــاقـة ا

الكهرومائية
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ــرتــبــطـة بــتــطــويــر الــطــاقـات - تــقــتــرح الـتــدابــيــر ا
تجددة ا

ـتــعـلـقـ - تـســاهم في إعـداد الـتــشـريع والـتــنـظـيم ا
تجددة بتطوير الطاقات ا

- تــــســــاهـم في حتــــديــــد عـــــنــــاصــــر ســــيــــاســــة تــــثــــمــــ
ــتـجـددة بــاالتـصـال مع الــقـطـاعـات إمــكـانـيـات الــطـاقـات ا

عنية ا
ــؤهـل االقــتـــصــادي الـــوطــني - تـــســاهـم في تــقـــيــيـم ا

تجددة للطاقات ا
ـــتــــعـــلــــقـــة - تـــشــــجـع مـــشـــــاريع الـــبـــحـث واإلبــــداع ا
بــــتــــطـــــويــــر الــــفـــــــروع الــــطــــاقــــــويــــة ال ســــيــــمــــــا مــــنــــــهـــا
ـشـتـرك الـشــمــسـيــة والـريـاح والـكـتـلـة احلـيـة والـتـولـيـد ا
لـــــلـــــطـــــاقــــــة والـــــطـــــاقــــــة احلـــــــراريـــــة األرضـــــيــــــة والـــــطـــــاقـــــة

الكهــرومائية.
ــديـريــة الــفــرعــيـة لــتــرقــيــة وتـعــمــيم الــطــاقـات ــديـريــة الــفــرعــيـة لــتــرقــيــة وتـعــمــيم الــطــاقـاتب) ا ب) ا

ا يأتي :  تجددة وتكلف  تجددةا ا
تـجـددة واحلـصـول عـلى - تـتـولى تـرقـيـة الـطـاقـات ا

التمويالت واإلعانات
ــــبــــــادرات - تــــقـــــوم بــــتــــحـــــديــــد وإعـالم وتــــــرقــــيـــــة ا
ـــتــجــددة فـي االقــتــصــــاد ــــوجــهـــة لــرفع دور الـــطــاقــات ا ا

واجملتمع
- تــــــشــــــــــرع في كــل عــــــمــل مـــن شــــــــأنــه تــــــعــــــمــــــــيـم
ـتـجــددة وتـسـهــــر عـلى وتـــرقـيـة اسـتـعـمـــال الـطـاقـــات ا

تنفيذه
- تــعـــد احلـــصـــائل الـــســـنـــويـــة لـــتــرقـــيـــة واســـتـــعـــمــال

تجددة  الطاقات ا
ـــعــنـــيــة أعـــمــال - تـــثــمـن بــاالتـــصــال مع الـــهـــيــاكل ا
ــســاعــدة عــلى الــتــعــرف األفــضل عــلى الــطــاقــات الــبــحـث ا

تجددة ا
ــعــنــيــة - تـســــاهــم بــاالتـصــــال مــع الـقــطــاعـــات ا
فـي إعـــــداد الـــنـــصـــــوص الـــتـــشـــــريـــعـــيـــة والـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة
تـعــلــقـة بالـتـعـمـيــم واالتـصــال فــي مـجـــال الـطـــاقــات ا

تجددة ا
ــصـادقـة عــلى الــطـاقـات - تـســاهم في وضع آلــيـات ا

تجددة واحلث على استعمالها ا
- تـــرقي أدوات وآلـــيـــات تـــشـــجـــيع االســـتـــثـــمـــار في

تجددة مجال الطاقات ا
- تـــرقي كل أعــمـــال الــشــراكــة في مـــيــدان الــطــاقــات

تجددة. ا

ـديرية الفـرعية لـليقظـة واالستشراف وتكلف ـديرية الفـرعية لـليقظـة واالستشراف ج) ا ج) ا
ا يأتي : 

- تـــضـع نـــظـــام مـــتـــابـــعـــة تــــطـــور الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات
ـتـجـددة ال ســيـمـا مـنـهـا ـرتــبـطـة بـالـطــاقـات ا ــعـايـيـر ا وا
الــطــاقــة الــشــمــســيــة والــريــاح والــكــتــلــة احلــيــة والــتــولــيــد
ــشـتــرك لـلــطـاقــة والـطــاقــة احلـراريــة األرضـيــة والـطــاقـة ا

الكهرومائية
ـتجددة ـتعـلقـة بالطـاقات ا - تـعد قواعـد البـيانات ا

وتعاجلها وتستغلها
- تـساهم وتعـد دراسات إدماج تكـنولوجـيات جديدة

في التحول الطاقوي
ــتـعـلـقــة بـالـطـاقـات - تـشـجع نــقل الـتـكـنــولـوجـيـات ا
ـتجددة ال سيما مـنها الشمـسية والرياح والـكتلة احلية ا
ـشــتـرك لـلـطـاقـة والــطـاقـة احلـراريـة األرضـيـة والـتـولـيـد ا

والطاقة الكهرومائية
- تـــعــد احلـــصــيـــلـــة الــســـنــويـــة الســتـــعــمـــال الــطـــاقــات

تجددة واآلفاق ا
ـساهـمـة االجـتـماعـيـة االقـتـصاديـة لـلـتـحول - تـقـيّم ا

الطاقوي على االقتصاد الوطني وحالة البيئة
ـــــســــاهــــمــــة االجـــــتــــمــــاعــــيـــــة االقــــتــــصــــاديــــة - تـــــقــــيّم ا
تجدّدة في االقتصاد تعلقة بالـطاقات ا للتكنولوجـيات ا

الوطني والبيئة
- تــضع نــظــام مـتــابــعـة الــتــوجـهــات واألســواق فـيــمـا

تجددة يتعلق بالطاقات ا
ـــــــرتــــبـــــطــــة - حتــــــلّل تـــــقـــــدم الـــــتـــــكــــنـــــولـــــوجــــيــــــات ا
تجـددة بغية حتس فعـالية التكنولوجيات بالطاقــات ا
ـــــوجــــــودة وتـــــكـــــيــــيـــف اإلنـــــتــــــاج احملـــــلـي لـــــلـــــمــــكـــــونــــات ا

والتجهيزات 
- تبادر بالـدراسات حول تطور اإلمـكانيات اخلاصة

تجددة  تعلقة بالطاقات ا شاريع ا بتنمية ا
- تـــــــبــــــــادر وتــــــــســـــــاهـم فـي دراســـــــات اجلــــــــدوى عــــــــلى

ستوي التقني واالقتصادي. ا
4 :  : مــديــريــة الــتــنـظــيـم والــشــؤون الــقــانــونــيـة ـادّة ة  ـادا ا

ا يأتي :  نازعات وتكلف  وا
- تـبــادر وتـعـد بــاالتـصــال مع الــهـيـاكـل والـقــطـاعـات
ـتــعـلـقـة ــعـنـيــة الـنـصـوص الــتـشـريــعـيـة والـتــنـظـيــمـيـة ا ا

بالقطاع 
- تـقوم بكل أشـغال اإلعـداد والتـنسيق والـتلخيــص
شــاريع النصـوص التـي يبــادر بهـا القطاع تعلـقة  ا
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- تــــســـــهــــر عــــلـى نــــشــــر الـــــنــــصــــوص الـــــتــــشــــريـــــعــــيــــة
ــتــجـددة ــتــعــلـقــة بــالــبـيــئــة والــطـاقــات ا والــتــنـظــيــمــيـة ا

وتتابع تنفيذها
ـــتــــعــــلــــقـــة ــــنــــازعــــات ا - تـــدرس وتــــتــــابع قــــضــــايـــا ا

بالقطاع
- تــتـولى أمــانـة الــلـجــنـة الــوزاريـة العـتــمـاد مــكـاتب

الدراسات.
وتضم مديريت (2) فرعيت : 

ا يأتي :  ديرية الفرعية للتنظيم وتكلف  ديرية الفرعية للتنظيمأ) ا أ) ا
- تـــعـــد الـــنـــصـــوص الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة

عنية  باالتصال مع الهياكل والقطاعات ا
ــعـنـيـة - تــدرس وتـمـركـز بــاالتـصـال مع الــهـيـاكل ا

مشاريع النصوص التي  إعدادها
ــــــقــــــتــــــرحــــــة من - تـــــدرس مــــــشــــــاريـع الــــــنــــــصـــــوص ا

القطاعات األخرى
ــصـــالح غــيــر - تــســاعـــد الــهــيـــاكل حتت الــوصـــايــة وا

مركزة في اجملال التنظيمي. ا
ــــديـــــريــــة الــــفـــــرعــــيـــــة لــــلـــــشــــؤون الـــــقــــانـــــونــــيــــة ــــديـــــريــــة الــــفـــــرعــــيـــــة لــــلـــــشــــؤون الـــــقــــانـــــونــــيــــةب) ا ب) ا

ا يأتي :  نازعات وتكلف  نازعاتوا وا
- تنسق أشغال الهياكل في اجملال القانوني

ــصـــالح غــيــر - تــســاعـــد الــهــيـــاكل حتت الــوصـــايــة وا
ـــــلـــــفــــــات ذات الـــــطـــــابع ـــــمـــــركــــــزة في مـــــيــــــدان دراســـــة ا ا

القانوني
- تـبـادر وتــسـاهم في كل مـهـام الـتــنـسـيق الـقـانـوني

التي يبادر فيها القطاع
ــــنــــازعــــات الـــتــــابــــعـــة - تـــــدرس وتــــتــــابع قــــضــــايـــا ا

للقطاع
ـــؤســــســـات ــــمـــركــــزة وا ــــصـــالح غــــيـــر ا - تـــســــاعـــد ا

نازعات . التابعة للوصاية في متابعة قضايا ا
ا يأتي :  ادّة ة 5 :  : مديرية التعاون وتكلف  ادا ا

عنية في متابعة - تساهم باالتصـال مع الهياكل ا
تعددة األطراف العالقات الثنائية وا

- تــنــسق مــشــاركــة الــقــطــاع في نــشــاطــات الــتــعـاون
تجددة الدولي في مجال البيئة والطاقات ا

لتقيات الدولية - حتضّر مشاركة القطاع في ا
- تسـاهم فـي تطـويـر الـتـعـاون الـدولي فـيـمـا يـتـعلق
بـــاالســتــثـــمــار والــشــراكـــة في مــجـــال الــبــيــئـــة والــطــاقــات

تجددة ا

- تـتــــابـع تــنـفـــيــذ االتــفــاقــات الـتـي صـادقت عــلـيــهـا
تجددة اجلزائر في مجال البيئة والطاقات ا

- تتابع تطبيق االتفاقيات واالتفاقات الدولية
- حتـضّــر مــشـاركــة الـقــطـاع فـي نـشــاطـات الــهـيــئـات
ــتـــخـــصــصـــة في مـــجـــاالت الــبـــيـــئــة اجلــهـــويـــة والــدولـــيـــة ا

تجددة. والطاقات ا
وتضم مديريت (2) فرعيت : 

ـديـرية الـــفـرعـيـة لـلشـــؤون الـثـنــائـية وتـكلـف ـديـرية الـــفـرعـيـة لـلشـــؤون الـثـنــائـية أ) ا أ) ا
ا يأتي : 

- حتدّد محاور ومـجاالت التعاون الثنائي وتقترح
ــشـــاريع والـــبـــرامج فـي مــيـــادين الـــبـــيـــئــة كل األعـــمـــال وا

تجددة وتقيّمها والطاقات ا
ـــعــنــيــة فــرص - حتــدد بـــاالتــصــال مع الـــقــطــاعــات ا
ــمـنـوح من طــرف الـهـيـئــات الـدولـيـة الـتــمـويل اخلـارجي ا

فيما يتعلق بالتعاون الثنائي 
- تـــتـــولى تـــمـــثـــيل الـــقـــطـــاع في الـــلـــجـــان اخملـــتـــلـــطــة

والهيئات األخرى للتعاون
ــعــنــيــة بــكل - تــبــــادر بــاالتــصـــال مع الــقــطــاعــات ا
عـــمل يــــرتـــبـط بـــاحلـــصـــــول عـــلــى الـــتـــمــــويالت اخلــــارجـــيـــة
لــلــمــشــاريع والــبــرامج ذات الــصــلــة بــالــبــيــئــة والــطــاقــات

تجددة ا
- تــســاهـم في تــنــفــيــذ الــبــرامج الــوطــنــيــة لــلــتــعـاون
ـشاريع والـبـرامج الـتي يبـادر بـها الـثـنائـي وفي تقـيـيم ا

القطاع
ـــلــــتـــقــــيـــــات - حتـــضــّــــر مـــشــــــاركـــة الــــقـــطــــــاع فـي ا

الثنــائية.
ــتــعــدد األطـراف ـديــريــة الــفــرعــيــة لـلــتــعــاون ا ــتــعــدد األطـرافب) ا ـديــريــة الــفــرعــيــة لـلــتــعــاون ا ب) ا

ا يأتي :  وتكلف 
تـعدد األطراف - حتدّد مـحاور ومـجاالت الـتعـاون ا
ــشــاريـع والــبــرامج فـي مــيــادين وتــقـــتــرح كل األعــمـــال وا

تجددة وتقيّمها البيئة والطاقات ا
- حتـــدد مـــحــاور ومـــجـــاالت الـــتــعـــاون مع الـــهـــيـــئــات
الــــدولــــيــــة واجلـــهــــويــــة في مــــيــــادين الــــبــــيـــئــــة والــــطــــاقـــات

تجددة ا
ـعـنـيـة فــرص - حتــدد بـاالتـصـــال مع الـقطـاعـات ا
ــــمـــــنــــوح مــن طــــرف الــــهــــيــــئـــات الــــتــــمــــــويل اخلــــــارجي ا

الدولية 
ـــلــــتـــقــــيـــــات - حتـــضّــــــر مـــشـــــاركـــة الــــقــــطـــــاع فــي ا
ـــيــــاديـن الـــتـي تـــعــــني ـــتــــعــــــددة األطـــــراف اخلــــــاصــــة بــــا ا

القطاع
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- تــــــقــــــيـم أعــــــمــــــال ومــــــشــــــاريع وبــــــرامـج الــــــتــــــعـــــاون
ــــتــــعــــــددة األطــــــراف الــــتــي يــــبــــادر بــــهـــا والـــتــــبــــــادالت ا

القطــاع
- تمثل القطاع لدى هيئات التعاون.

ــــوارد الــــبـــشــــريــــة والــــتـــكــــوين ــــادّة ة 6 : : مـــديــــريــــة ا ــــادا ا
ا يأتي :  والوثائق وتكلّف 

ـوارد الـبـشـريـة - تـقـتـرح وتـنـفّــذ سـيـاسـة تـسـيــيـر ا
للقطاع وترقيتها وتثمينها

ــــعـــطــــيـــات اخلــــاص بـــعــــمـــال - تــــكـــوّن وحتــــيّن بــــنك ا
ؤهالت القطاع بغية تقييم الكفاءات وا

- تكـيف وجتـسـد تـوجـيـهـات السـيـاسـة الـوطـنـية في
ستوى في برامج مجال التكوين وحتس ا

- تـطـوّر اسـتـعـمـال التـسـيـيـر اإللـكـتـروني لـلـوثائق
وتــقـــوم بـــتـــرقــيـــته وتـــســـهـــر عــلـى تــوحـــيـــد الـــتــطـــبـــيـــقــات

تعلقة بالتقنيات الوثائقية. والبرامج ا
وتضم ثالث (3) مديريات فرعية : 

ـديـريـة الـفرعـيـة لـلـمـــوارد الـبـشـــرية وتـكــلف ـديـريـة الـفرعـيـة لـلـمـــوارد الـبـشـــريةأ) ا أ) ا
ا يأتي : 

وارد البشرية وتنفذه - تعد مخطط تسيير ا
ـوارد البشريـة في القطاع - حتـدد سياسة تـسيير ا

وتنفذها
ــهــنــيـــة لــلــتــرقــيــة - تــخــطط وتـــنــظم االمــتــحـــانــات ا

الداخلية للمستخدم
ــســتـــخــدمــ وتــتــابع مــســارهم - تــوظف وتــســيــر ا

هني ا
ـسـتــخـدمي الــقـطـاع - تـكـوّن بــنك مـعــطـيـات خــاص 

لتقييم الكفاءات والقدرات وتقوم بتحيينه
تـعلـقة - تشـارك في إعداد الـنصـوص الـتنـظيـميـة ا
ـــســتـــخــدمــ وتـــتــابع تـــطــبــيـــقــهــا وتـــطــورهــا وتـــرقــيــة بــا

مستخدمي القطاع.
ا يأتي :  ديرية الفرعية للتكوين وتكلف  ديرية الفرعية للتكوينب) ا ب) ا

- تعد مخطط التكوين وتنفّذه
ـــســـتــوى في - تـــبــادر وتـــرقي الـــتــكـــوين وحتـــســ ا

احلرف البيئية
- تــتـــولى تـــكــويـن وحتــســـ مـــســتـــوى مــســـتـــخــدمي

القطاع
- تــسـهــر عـلى تــنـظــيم تــكـويــنـات تــتـعــلق بـالــتـرقــيـة

الداخلية للمستخدم
- تـتــولى مـتـابـعـة وتـقـيـيـم نـشـاطـات الـتـكـوين الـتي

ؤسسات حتت الوصاية تضمنها ا

- تـــقـــتـــرح كـل اتـــفـــاقـــيـــة أو اتـــفـــاق شــــراكـــة يـــتـــعـــلق
ـــتــــجـــددة بــــالـــتــــكـــويـن في مــــجـــال الــــبــــيـــئــــة والـــطــــاقــــات ا

بالتنسيق مع مختلف القطاعات
- تـــــســـــاهـم في إعـــــداد الـــــنـــــصـــــوص الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــيـــــة
ـتعلقـة بالبحث واالبـتكار اخلاصة بـالبيئة والتنـظيمية ا

تجددة والطاقات ا
- تــقــتـرح بــرامج الــبـحـث واالبـتــكــار مع الـقــطــاعـات

تجددة. عنية في مجال البيئة والطاقات ا ا
ا يأتي :  ديرية الفرعية للوثائق وتكلف  ديرية الفرعية للوثائقج) ا ج) ا

- تسـهر علـى تسيـير الوثـائق واألرشيف واحملـافظة
عليها

ــتــعــلــقـة بــتــســيــيـر - تــنـشــر الــنــصــوص واألنــظـمــة ا
ـــؤســــســـات ــــمـــركــــزة وا ــــصـــالح غــــيـــر ا األرشــــيف عــــلى ا

العمومية حتت الوصاية 
ـــتــــوفــــرة عـــلى ــــعــــلـــومــــات ا ــــعـــطــــيـــات وا - جتــــمع ا
مستـوى القاعـدة الوثائـقيـة ذات الطابع الـتقني والـعلمي
واالقتصادي واإلحصائي وتعاجلها وحتفظها وتنشرها   
- تـطـور اسـتــعـمـال الـتـسـيـيـر اإللــكـتـروني لـلـوثـائق
وتــقـــوم بـــتـــرقــيـــته وتـــســـهـــر عــلـى تــوحـــيـــد الـــتــطـــبـــيـــقــات

تعلقة بالتقنيات الوثائقية. والبرامج ا
ـيـزانـيـة والـوسائل ـادّة ة 7 :  : مـديـريـة الـتـخطـيط وا ـادا ا

ا يأتي :  وتكلف 
ــــتـــعــــلــــقـــة - تـــعــــد وتــــنــــسق الــــدراســـات واألشــــغــــال ا

بالتخطيط للمشاريع واالستثمارات
- تــــعـــد مـــلـــخص بــــرامج الـــهـــيـــاكـل والـــهـــيـــئـــات حتت

الوصاية 
- تــضـــمن مـــتـــابـــعــة إجنـــاز بـــرامج الـــتـــنـــمــيـــة وتـــعــد

احلصائل الدورية
ـــكـــلـــفــة ـــعـــنـــيـــة ا ـــصـــالح ا - تـــضـــمن االتـــصـــال مع ا

الية والتخطيط با
- تتصور وتضع نظام إعالم وحتافظ على تشغيله
ــــعـــلـــومـــات - تــــطـــور أرضـــيـــات االتــــصـــال وتـــبـــادل ا

وتضعها 
- تضمن اقتـناء وتطوير وتوزيـع تطبيقات اإلعالم
اآللي اخلــــاصــــة بــــنــــشــــاطــــات الــــقــــطــــاع وتــــســــيــــيــــر تــــبـــادل

علومات في الوزارة ا
- تمركز اإلحصائيات اخلاصة بنشاطات القطاع

- تــسـاهم في إعــداد الـتــقـاريـر ومــخـطـطــات األعـمـال
ــتــجـــددة بــاالتــصــال مع الــوطـــنــيــة لــلــبـــيــئــة والــطـــاقــات ا

عنية الهيئات والهياكل ا
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- تعد ميزانيتي التسيير والتجهيز للقطاع
- تـــقـــدّر احلـــاجـــات إلى اعـــتـــمـــادات تـــســـيـــيـــر اإلدارة

مركزة صالح غير ا ركزية وا ا
- تـنـفّـذ مـيـزانـيـتي الـتـسـيـيـر والـتـجـهـيـز اخملـصـصـة

للقطاع   
ـــاديـــة الـــضـــروريـــة ـــالـــيـــة وا - تـــضـــمـن الـــوســــائل ا
ــــصـــــالح غـــــيــــر ــــــركــــزيـــــة وا لــــلـــــســــيـــــــر احلــــســـن لإلدارة ا

مركزة ا
ـتــعـلق - تـضــمن مـطــابـقــة كل صـفــقـة مع الــتـنـظــيم ا

بالصفقات العمومية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : 

ا بأتي :  ديرية الفرعية للتخطيط وتكلف  ديرية الفرعية للتخطيطأ) ا أ) ا
ــتــعـلــقـة بــتــنـفــيـذ ـالــيـة ا ــاديــة وا - تـعــد احلــصـائل ا

البرامج التنموية 
ــتــعـــددة الــســنــوات - تــعــد اخملـــطــطــات الـــســنــويـــة وا
بـرمجة واالستثـمارات الضرورية وتـتابعها لـلمشاريع ا

وتقيمها
تعلقة بالقطاع الحظات الدورية ا - تعد  ا

- حتــــــــدد وتــــــــدعـم احلــــــــاجـــــــات إلـى رخـص الــــــــبــــــــرامج
واعتمادات الدفع وتضمن متابعتها

- تتابع تنفيذ مخططات التنمية وتقيّمها 
- تعد ملخص اقتراحات البرامج التنموية 

ــــالـــيــة الـــتي  إعـــدادهــا في - تـــتــــابع احلـــصــــائـل ا
إطار اتفاقيات الشراكة والتعاون وتقيّم تنفيذها.

ديرية الـفرعية ألنظمـة اإلعالم واإلحصائيات ديرية الـفرعية ألنظمـة اإلعالم واإلحصائياتب) ا ب) ا
ا يأتي :  وتكلف 

- تـــضـــمن وضـع شـــبـــكـــات اإلعالم اآللـي الـــتي تـــربط
ـمركـزة وكذا ـصـالح غيـر ا ـركـزية لـلـوزارة با الـهـياكل ا

ؤسسات حتت الوصاية ا
ـــشـــتـــرك ألنـــظـــمــة - تـــضــــمـن تــنـــــاسـق والـــعـــمــل ا
ــعـلـــومـــات اإلعـــالم وأمــنــهــا وال ســيـمـــا مـنـــهــا أنــظــمـة ا

اجلغــرافية
- تـــســـيّـــر شـــبـــكــات اإلعـالم اآللي اخلـــاصـــة بـــالــوزارة

وتديرها
ــعــطــيــات وتــطـبــيــقــات اإلعالم اآللي - تــعــد قــواعــد ا

تعلقة بنشاطات القطاع وتسهر على أمنها ا
ـــــعـــــلـــــومـــــات - حتـــــــدد وتـــــنــــــــظـم قـــــنــــــوات جـــــمـــع ا
ـــعــلـــــومــة وتـــســـهـــر عـــلــى وضــع الــضـــــروريـــة إلنــتـــــاج ا

وســائـل نشــرها 

ــعـــطـــيـــات اإلحــصـــائـــيـــة لــلـــقـــطــاع - جتــمـع وتــعـــالـج ا
وتشرع في نشرها.

ـديريـة الفـرعيـة للـميـزانيـة واحملاسـبة وتـكلف ـديريـة الفـرعيـة للـميـزانيـة واحملاسـبةج) ا ج) ا
ا يأتي : 

- تقدّر احلاجات إلى اعـتمادات التسيـير والتجهيز
مركزة صالح غير ا ركزية وا لإلدارة ا

- تعد وتنفذ ميزانيتي التسيير والتجهيز
- تـــضــمـن مــتـــابــعـــة اســتـــعــمـــال االعـــتــمـــادات وحتــلل

تطور استهالكها
- تــتــابع حــســابـــات الــتــخــصــيص اخلـــاصــة بــالــبــيــئــة

تجددة. والطاقات ا
ــــمــــتــــلــــكــــات ــــديــــريــــة الــــفـــــرعــــيــــة لــــلــــوســــائـل وا ــــمــــتــــلــــكــــاتد) ا ــــديــــريــــة الــــفـــــرعــــيــــة لــــلــــوســــائـل وا د) ا

ا يأتي :   والصفقات والصفقات وتكلف 
ــنــقـــولـــة - تــتــــولى تــســيــيــــر وصــيــــانــة األمــالك ا
والــــــعــــــقــــــــــاريــــــة وكـــــــــذا حــــــظـــــــيـــــــــرة ســـــــــيــــــارات اإلدارة

ــركـزية  ا
ـركزيـة إلى الـعتـاد واألثاث - تقـيّم حاجـات اإلدارة ا

واللوازم وتتولى اقتناء ذلك 
ـــمــــتـــلـــكــــات الـــعـــقــــاريـــة لإلدارة - تـــتــــولى إحـــصــــاء ا
ــمــركــزة حــسب طــبــيــعــتــهــا ـــركــزيــة ولــلــمــصــالح  غــيــر ا ا

القانونية
تـعـلق بـالـصـفـقات - تـسـهر عـلى تـطـبـيق الـتـنـظيـم ا

العمومية
ـرتــبـطـة ــاديـة ا ــهـام ا - تـتـولـى األمـانـة ومــجـمـوع ا
بـاسـتالم وبــرمـجــة مـشـاريـع دفـاتـر الــشـروط والـصــفـقـات
ـــودعـــة لـــدى الـــلـــجـــنــة ـــنـــازعـــات ا ـالحق والـــطـــعـــون وا وا

القطاعية للصفقات
ـادي لــلـتــظـاهــرات والـزيـارات - تـتــولى الـتــنـظــيم ا

والتنقالت.
ـــركـــزيـــة لـــوزارة 8 : : يـــحــــدد تـــنـــظـــيـم اإلدارة ا ــادّة ة  ــادا ا
ــوجب قــرار ــتــجــددة في مــكــاتب  الــبــيــئــة والــطـــاقــات ا
ـتــجـددة ووزيـر مــشـتـرك بــ وزيـر الــبـيـئــة والـطــاقـات ا
ـكـلفـة بـالـوظيـفـة الـعمـومـيـة في حدود ـاليـة والـسـلطـة ا ا
مــكــتــبــ (2)  إلــى أربــــعــة (4) مـــكـــاتب فـي كل مـــديـــريــة

فرعية.
رسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة ادّة ة 9 : :  ينـشر هـذا ا ادا ا

قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ
وافق حرّر بـاجلـزائر في 6 ربيع الـثـاني عام 1439 ا

25 ديسمبر سنة 2017.
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مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 17-366 مـؤرخ في  مـؤرخ في 6 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
ـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنـة  ديـسـمـبـر سـنـة 2017 يــتـضـمن يــتـضـمن ـوافق  ا عـام عـام 1439 ا
ـفتـشـية الـعـامـة لوزارة الـبـيـئة والـطـاقات ـفتـشـية الـعـامـة لوزارة الـبـيـئة والـطـاقاتتنـظـيم ا تنـظـيم ا

تجددة وسيرها. تجددة وسيرها.ا ا
ـــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول
- بـــنــــاء عـــلـى تـــقـــريــــر وزيـــرة الـــبــــيـــئـــة والــــطـــاقـــات

تجددة ا
ادتان 99-4 و143 - وبـناء على الـدستـور ال سيمـا ا

(الفقرة 2) منه
ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 242 ا قتـضى ا - و
ـوافق 15 غــشت ســنـة 2017 في 23 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي الوزير األول وا
ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 243 ا قتـضى ا - و
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة  وا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 90-188 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 23 يونـيو سـنة 1990 في أول ذي احلـجة عام 1410 ا
ــــركــــزيــــة وأجــــهـــــزتــــهــــا في الــــذي يــــحـــــدد هــــيــــاكـل اإلدارة ا

الوزارات
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 17-365 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 25 ديــســمــبــر ســنـة في 6 ربــيع الــثــانـي عـام 1439 ا
ـركـزيـة لـوزارة الـبـيـئة ـتـضـمن تـنـظـيم اإلدارة ا 2017 وا

تجددة والطاقات ا
يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

رسوم إلى حتديد تنظيم ادّة األولى : ة األولى : يهدف هـذا ا ادا ا
ــتــجـددة ــفـتــشــيــة الــعــامـة لــوزارة الــبــيــئــة والـطــاقــات ا ا

وسيرها.
ــــــرســـــوم ـــــادة 17 مـن ا ـــــادّة ة 2 :  : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام ا ـــــادا ا
ـــؤرخ في أول ذي احلـــجـــة عـــام الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 90-188 ا
ذكور أعاله تكلف وافق 23 يونيو سنة 1990 وا 1410 ا

ــهـام ـفــتــشــيــة الــعـامــة حتت ســلــطــة الــوزيــر بـالــقــيــام  ا
مراقبة وتفتيش تنصبّ خصوصا على ما يأتي : 
عمول بهما - تطبيق التشريع والتنظيم ا

ـوارد - االســتــعــمــال الـرشــيــد واألمــثل لــلــوسـائـل وا
ــــوضــــوعـــــة حتت تــــصـــــرف وزارة الــــبــــيــــئـــــة والــــطــــاقــــات ا
ؤسسات والهيئات حتت الوصاية تجددة والهياكل وا ا
- تــنــفــيــذ ومـتــابــعــة الــقـرارات والــتــوجــيــهــات الـتي
ـــركــــزيــــة والالمــــركــــزيـــة يــــصــــدرهــــا الـــوزيــــر لــــلــــهـــيــــاكـل ا
ـوضوعـة حتت وصاية ؤسسـات والهـيئات الـعمـومية ا وا

الوزير

ـؤسـسـات والـهـيـئـات الـعـمـومـية - سـيـر الـهـيـاكل وا
حتت الوصاية.

ــفــتــشــيـــة الــعــــامـــة زيـــادة ــكـن أن يــطــلـب من ا و
عــــلـى ذلـك الـــقــــيـــــام بــــأي عـــمـل تــــصـــــوري وأيــــة مـــهـــمـــة
ــراقـبـة مـلفـــات محـــددة أو وضعـيــات خـــاصة ظـــرفيــة 
أو عــــرائض  تـــدخل ضــمــن صــالحــيـــات وزيــــر الـــبــيــئــة

تــجددة. والطـاقــات ا
ــفـتــشـيــــة الــعــامـــة ــكــن أن تــقــتـــرح ا ـادّة ة 3 :   :   ـادا ا
أيـضــا علــى إثــر مـهــامهـــا توصيـــات أو أيـــــة تدابيـــر
مـن شـــــأنـهـــا أن تـســـاهــم فــي حتـســ وتـــدعـيــم عـمـــل
ـــــــؤســـــســـــــات الـــــتـي خـــــضـــــعت ـــــصـــــــالـح وا وتـــــنـــــظـــــيـــم ا

للتفتيش.
ـــفــــتـــشـــيـــة الـــعــــامـــة عـــلى أســـاس 4 : : تــــتـــدخل ا ــادّة ة  ــادا ا
بـرنــامج سـنـوي لـلـتـفـتـيش تــعـرضه عـلى الـوزيـر لـيـوافق

عليه.
ــكــنــهــا الـــتــدخل أيــضــا بــنــاء عـــلى طــلب الــوزيــر و
لـلـقـيـام بـأيـة مــهـمـة حتـقـيق تـكــون ضـروريـة بـسـبب ظـرف

خاص.
ـادّة ة 5 : : تـتـوج كل مـهمـة تـفـتيش ومـراقـبـة بتـقـرير ـادا ا

فتش العام إلى الوزير. يرسله ا
فتـش العام زيـادة على ذلك تـقريرا سـنويا ويعـد ا
تعـلقة عن النشـاطات يـبدي فيه مالحـظاته واقـتراحاتـه ا
ــؤسـسـات الــتـابــعـة لــلـوصــايـة ونــوعـيـة ـصــالح وا بـســيـر ا

أدائها.
ــــفـــتـــشــــيـــة الـــعــــامـــة مـــفــــتش عـــام 6 :  : يـــســــيـــر ا ــادّة ة  ــادا ا
ـــهــام الـــتــفـــتــيش ويـــســاعـــده مــفـــتــشــان اثـــنــان يـــكــلـــفــون 

راقبة. وا
فـتش العـام اإلمضـاء في حدود صالحـياته ويفـوض ا

باسم الوزير. 
ـفـتــشـ ويـنـسـقـهـا ـفـتش الــعـام أنـشـطـة ا ويـنـشط ا

ويتابعها.
فـتـشـ وبـرنامج ـهـام بـ ا يـحـدد الـوزير تـوزيع ا

فتش العام. عملهم بناء على اقتراح ا
ـعــلــومـات ــفــتـشــون بــاحلـفــاظ عــلى ســريــة ا ويـلــزم ا

والوثائق التي اطلعوا عليها. 
رسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة ادّة ة 7 :  :  ينـشر هـذا ا ادا ا

قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ
وافق حرّر بـاجلـزائر في 6 ربيع الـثـاني عام 1439 ا

25 ديسمبر سنة 2017.
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