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مَخص :ل
ًـترب لاحلق ليف لاحلط ل لؿىل لاملـَ مل لاًوَئِل لاحدى لاحلل ق لالحرائَل لذلوًل لاًوُئل ،لفِ لٌاومه ليف لتـزٍزل
اًشفوفِل لالادارًل لياملاوءةل لاًوَئِل ،ليؿَََ لاؾمتدت لاًـدًد لمن لالويل ليف لمٌؼ مهتو لاًلوه هَل لمضن لدةوتريُول
اً ظيَل لياكرار لترشًـوت لدكِلل لتاِي لحق لاحلط ل لؿىل لاملـَ موت لياحوظتَ لابًضٌلانت لاًىفِا ةل لملٌلرة تَل
مِداهَو،ل ألنلاحلط للؿىللاملـَ مللاًوَئِللرنزيةلأأةوة َللٍمتتؽلبوُئللةَميلليحصَللمنلخالللاؿالمل أأفرادلاجملمتؽل
ب ضـَللاحملَطلاًوُيئليظوَـللخط ضَتَ .ل
يًتثلق لذكل لابلؾامتد لؿىل لوشوط لادلـَوت لاًوَئِل للويرُو لاًفـول ليف لذمورةل لُذا لاحلق لابًتًا َق لمؽل
خمتَف لاًَِئوت لاًـومل لاملـيَل،لؿىل لاؾتوورُو لا ألكرب لاىل لامل اظنلًـرض لاملـَ موت لاًيت لحتطَت لؿَهبو لمنل
اخملتطل،ليًفت لالاهتبوٍ لٌَلضواي لاًيت ل أأقفَهتو ل أأي لتيوة هتو لا ألهجزة لاًتوبـل لً زارة لاًوُئل ،ليُذٍل
اجلِوت لالدارًل ل ّ
املـرفللة متىنلامل اظنلمنلاملاوءةللاًلضوئَللهبدفلاحلفوظلؿىللاًوُئلليحٌلٍهتو .ل
اًلكٌلتلاملفتوحِل:لاًضٌلانتلاًلوه هَل؛لادلـَوتلاًوَئِل؛لاملـَ مللاًوَئِل؛لاًتىرٌسلاًلوه ين .ل
Abstract :
The right of having the environmental information considered one of the
procedures rights to save the environment, it contributes enhancing the
administrative transparency and the environmental questionable.
As result many countries based on constitution context in their legal
system and create accurate announces simplify the right of the having the
information and surrounding it by the assurance to the practical
procedures. Because getting the environmental information is essential
supportive to enjoy good and healthy environment through announcing

ل املؤًفلاملراةيل ل
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ل

حقلاً ض للاىللاملـَ مللاًوَئِلل-لبنيلاًضٌلانتلاًلوه هَلليفـوًَللادلـَوتلاًوَئِلليفلتعوَلَ-لػػػػل ل
the society by the position of the environment space and it is nature
proprieties .
And this achieved by basing on association activities for their effective
role in practicing the right to coordinate with different public stuff meant
for that , Because it is the nearest to the people to present the gotten
information by the specialist management firm ,and draw attention the
closed cased or being forgotten by the administrative ministry of the
environment , and this knowledge will make the civilian having the right to
sue for maintaining the environment and protect it
key words: Legal guarantees; Environmental Association ; Environmental
Information; Legal Consecration.

ملدّمل:ل ل
انلاًـرصلاذليلهـُشَلاًَ ملًتاملبلَوللاملـَ موتليالتطوللياًتىٌ ً حِولاحلدًثل،لفاللميىنل
م اهول لاًـرص لدين لمتىني لامل اظيني لحبلِم ليف لاحلط ل لؿىل لاملـَ مل لبطفل لؿومل للياًوَئِل لخوضل،ل
يًـتربلاحلقليفلاحلط للؿىللاملـَ مللاًوَئِللاحدىلاحلل قلالاحرائَلللؾٌلللاحلقليفلاًوُئللاذليل
ًـد لمطدر لاًزتاموت ليحل ق لً ألفراد ،لًلر لمن لؿَهيم لياحب لاحلفوظ لؿَهيو ليمييثِم لحل كو لمنل
انحِلل أأخرىلاكحلقليفلاملشورنللياحلقليفلاحلط للؿىللاملـَ مللاًوَئِل،،لنٌللٌاومهلُذالاحلقليفل
تـزٍز لاًشفوفِل لياملاوءةل لاًوَئِل ،ليؿَََ لمت لتىرٌاَ لاًلوه ين ليف لاًـدًد لمن لالتفوكِوت لالويًَلل
اًوَئِل ل ،أأمهِو لاتفوكِل لأرُ س لًـوم ل 0443لاملتـَلل لاباتحل لاملـَ مل لاًوَئِل لٌَجمِ ر ليمشورنتَ ليفل
اًلرارلاًوُيئ،لياًيتلؾرفتليفلاملودةلاًثوهَللمهنولاملـَ مللاًوَئِللبأأهنول:ل"مجَؽلاملـَ موتلاجلوُزةليفل
ضَلل لمىت بل ل أأي لمرئَل ل أأي لمام ؿل ل أأي لالًىرتيهَل ل أأي ليف ل أأي لشلك لمودي لأخر لي لاًيت لتتضمنل
حوةل لؾيورص لاًوُئل لاكًِ اء لي لاًاٌلء لي لاًرتبل لياًيووت لي لاحلَ اانت ليا ألرض لي لامل اكؽ لاًعوَـَلل
ياًـ امي لاملؤثرة لفهيو ،لنٌل لتتضمن لالاحراءات لالدارًل ليالتفوكِوت لاملتـَلل لابًوُئل لياًا َوةوتل
ياًل اهنيلياخلعطلياًربامجلاًيتلًِول أأيلحيمتيل أأنلٍى نلًِولؾ ارضلؿىللؾيورصلاًوُئل .ل
فوؿالم لاًفرد لًـين لارشانَ ليف لضَوكل لك اؿد لكوه هَل للومع لاًتمنَل لالاكتطودًل لٌدليةل لمؽ لحٌلًلل
اًوُئل،ليًُس لابًرضيرة ل أأن لٍى ن لاًفرد لمٌفردًلا لً حدٍ لبي لجي ز لهل لالاشرتاك ليف لحٌلؿوت لرمسَللل
اكًيلوابت ،لا ألحزاب ،لادلـَوت...لياًيت لًعَق لؿَهيو لامس لمؤةاوت لاجملمتؽ لاملدين ،لفتلرٍر لحقل
الاواون ليف لاًوُئل ليياحبَ لحن ُو لًلتيض لٌدليل ل أأن لهتئي ل أأموم لا ألفراد ليادلـَوت ليامليؼٌلت لاملِمتلل
بشؤين لاًوُئل لة وي لاحلط ل لؿىل لاملـَ مل لفون لتلوؾات ليف لذكل لتى ن لكد لاهتلطت لمن لكميللمول
أأكرتَلحلل قلالاواونليخفضتلمنلياحبَلحن لاًوُئل .ل
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػللد/لمرقينلحزييملبدرلالوٍنل-لد/لدرٌسلنٌلللفتثي ل
يمن ل أأمه لاً ةوئي لاًفـوةل لًتثلِق لالؿالم لاًوُيئ لاًيوحج لادلـَوت لاًوَئِل لاًيت لتًشط ليف لُذال
اجملول لي لتاـى لاىل لتى ٍن لامل اظيني لبَئِو ليت ؾَهتم لياؿالرمم لبلك لاملـَ موت لاحللِلِل لاملتـَللل
ابً ةط لاذلي لًـُش ن لفَِ ليابخملوظر لاًيت لميىن ل أأن لتتـرض لًِو لبَئتَ ليتـمي لؿىل لورش لُذٍل
املـَ موت لًتمكا ةل لمعي لالدارة ليذكل لؾن لظرًق لوشوظوهتو لاًتثاُا َل لياًتى ًًِل لة اء لبـلدل
هديات ،لمَتلِوت ل أأي لاًلِوم لبًرش لالؿالانت لاملَطلوت ل أأي لاضدار لاملًش رات لياجملالت لياًىتبل
ذلكل لتـترب لمن ل أأمه لالًَوت لاًفـوةل لًتجا َد لاحلق ليف لالاؿالم ليالاظالع ليف لامل اد لاًوَئِل لييهل
حم رلمنلحمويرلامليوكشللياًتحََيليفلُذٍلاً ركللاًوثثَل .ل
يفلولملولتلدملةًتعرقلاىللم ض علحقلاً ض للاىللاملـَ مللاًوَئِلل-لبنيلاًضٌلانتلاًلوه هَلل
يفـوًَللادلـَوتلاًوَئِلليفلتعوَلَ-لاهعالكولمنلالشاكًَللاًتوًَلل:لموليهلاًضٌلانتلاًلوه هَللحلقل
احلط للؿىللاملـَ مللاًوَئِلليفلاًترشًـوتلاً ظيَل،ليمولمدىلفـوًَللادلـَوتلاًوَئِلليفلتعوَقل
ُذالاحلق؟ ل
يةُمت لدراةل لامل ض ع لمن لخالل لتلا ميَ لاىل لمبثثني لأأةوة َني لا أليل لًتـَق لابًتىرٌسل
اًلوه ينلحلقلاحلط للؿىللاملـَ مللاًوَئِل،ل أأمولاملوثثلاًثوينلفا يخططَلًفـوًَللادلـَوتلاًوَئِلل
يفلتعوَقلحقلاحلط للؿىللاملـَ مللاًوَئِل.
املوثثلا ألليل ل
اًتىرٌسلاًلوه ينلحلقلاحلط للؿىللاملـَ مللاًوَئِل ل
اهعالكو لذمو ل أأكرتَ لاًيط ص لاًلوه هَل لالويًَل لاملىرةل لٌَثق ليف لالاظالع لياحلط ل لؿىلل
املـَ موتلاًوَئِللابؾتوورلُذالاحلقلأًَللاحرائَللفـوةللذلوًللاًوُئل،لةـتلاًـدًدلمنلالويللاىلل
اختوذلالحراءاتلاًالزمللؿىللما ت ىلترشًـوهتولالواخََللة اءلدة ت رايل أأيلاضدارلك اهنيلخوضلل
يف لةبِي لاكرار لُذا لاملود أأ ليف لاجملول لاًوُيئ ل لياحوظتَ لابلحراءات لاًلوه هَل لاًىفِا ةل لًضٌلن لاٍمتتؽل
اًفـًللابحلقليفلاملـَ مللاًوَئِل.لللللل ل
املعَبلا أليل:لدةرتةلحقلاحلط للؿىللاملـَ مللاًوَئِلل
ًط ِيّفلمبد أألاملشورنلل أكمهلالًَوتلالحرائَللاًيتلمٌثِولاًلوه نلٌَفردلجلـهللمدراكًلحلوةللاًوُئلل
اًيتلًـُشلفهيوليحمويةللحتاُهنو،ل ألنلاحلط للؿىللاملـَ مللاًوَئِللرنزيةلأأةوة َللٌلَمتتؽلبوُئللةَميلل
يحصَللمنلخالللاؿالمل أأفرادلاجملمتؽلب ضـَللاحملَطلاًوُيئليظوَـللخط لضَتَ،ليؿىللاثرٍلتتجادل
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حقلاً ض للاىللاملـَ مللاًوَئِلل-لبنيلاًضٌلانتلاًلوه هَلليفـوًَللادلـَوتلاًوَئِلليفلتعوَلَ-لػػػػل ل
حل قل أأخرىلاكحلقليفلاٌَج ءلاىللاًـداةلليحقلاملشورنلليفلضَوكللاًلراراتلاًوَئِللاىللخوهبل
الدارة،ليُذالمولحيلقلدميلراظَللتشورهَلليفلاجملوللاًوُيئليارةوءل أأةسلاحلمكلاًراشد .ل
يؿَََلمتلتىرٌسلُذالاملودأأليفلمـؼملاًترشًـوتلاً ظيَلل،حِثلبَفلالاؿ لرتافلهبذالاملودأأل
اىللدرخللاًتىرٌسلالوة ت ريلليذكللمنلخالللاًيصلؿَََلبل اؿدلدة ت رًللرصحيل،لنٌللُ ل
احلول لمثال ليف لالوة ت ر لا ألملوين لياًفٌَيدي ،لييف لفرواو لفون لحق لالواون ليف لاحلط ل لؿىلل
املـَ موت لاًوَئِل لجيد ل أأةوةَ لاًلوه ين ليف لهص لٍمتتؽ لبلميل لدة ت رًل( ،)1لٍمتثي ليف لمِثوق لاًوُئلل
اًطودرلة يلل 2552لياملـمتدله جَلللمرحـَلليفلالوة ت رلاًفرويسلًا يلل 2550ل أأٍنلتيصلاملودةل
اًاوبـللمٌَلؿىلل أأن:ل"ًلكلخشصلاحلقليفلاحلط للؿىللاملـَ موتلاملتـَلللابًوُئللاًيتليفلح زةل
اًاَعللاًـوملليفلولٌَرشيطلياحلديدلاًيتلحيددُولاًلوه نلينذالاملشورنلليفليضؽلاًلراراتلاًـوملل
اًيتلتأأثرلؿىللاًوُئل"( .)2ل
يتضمنيلاحلقليفلاًوُئللبيط صلدة ت رًللاكلوة ت رلاًِيديلاذلي لربطلاحلقليفلاحلَوةل
ابٍهتدًداتلاًوَئِل،لييفلو لٌدلة ت رلاًفٌَيديلًيصلؿىلل أأنل"لاًعوَـلليتي ؾِولاًوَ ً يجلياًوُئلل
ياًرتاثلاً ظينلماؤيًَللادلَؽل"ليتؤديلُذٍلاحلل قلالوة ت رًللاملتطا ةللابًوُئللاىللاحراءاتل
تتخذُولاجلِوتلاًفوؿا ةللٌَثرصليفلحٌلًللاًوُئلليمشورنللادلِ رليفلضيؽلاًلراراتلًتثلِقلاملزًدل
منلاًتمنَلليكدمتلاحلى مللمؤرشاتلميىنلانلتاوؿدليفلاًتيفِذ( .)3ل
ييف لهفسلاًا َوقلخوءليفلدة ت رلادلِ رًللا ألملوهَللاًطودرلة يللل 0443ليف لاًفلرةلاًثوهَلل
ّ
َضمنللك لمنلالوّ يةللي أأفرادل
فوَُللاًااكن،لت
منلاملودةلاًثومٌللؾرش(ل 03ل)ل أأه َّلمنل أأخيلتـزٍزلر
ّ
هجزةلاخملططللياحبلاًاِرلؿىللضَوهللهلوءلاملوء،لاًِ اء،ل
اجملمتؽلحٌلًللاًعوَـلليًلؽلؿىللؿوتقلا أل
َّ
يحٌلًل لاًيووت لياحلَ ان ليحٌلل لامليوػر لاًعوَـَل لياًيت لجيب ل أأن لتيدرج لمضن لاُامتموت للكل
م اظن( .)4ل
يابًًا وللٌدليللاًـربَللفوملمَىللامللربَللمنلخالللالضالحلالوة ت ريلا ألخريلًا يلل2500ل
فلدلاكهتلاًا ووكللكبيلاجلزائرليفلتىرٌسلحقلاحلط للؿىللاملـَ مل،لحِثلمتلاًتـرًفلبشلكل
()5
.ليخصل
رصحيلحبقلاملـَ مللبطفللؿومل،ل أأيلمبولفهيولاملـَ مللاًوَئلِلليفلاًفطيل22لمنلالوة ت ر
ّ
املرشعلامللريبليفلاًووبلاًثوينلمنلالوة ت رلٌَثرايتلياحلل قلا ألةوة َل،لحِثلهصليفلاًفطيل
 04لمٌَلؿىللماوياةلاًرخيلياملر أأةليفلاٍمتتؽلابحلل قلياحلرايتلياحلقليفلاملـَ مللاًوَئِل(،)6لنٌلل
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػللد/لمرقينلحزييملبدرلالوٍنل-لد/لدرٌسلنٌلللفتثي ل
هص لؿىل لاحلق ليف لاحلَوة لمن لخالل لاًفطي ل 25لفوحلَوة ليه لمٌوط لالاوشلول لاملشرتك لحبٌلًلل
اًوُئل( .)7ل
ًتبنيلمنللكلذكللانلامللربلكدلؾرفلظفرةله ؾَلليفلجموللاكرارلاحلقليفلاملـَ مللي أأحضىل
أأيللبدللؾريبلٌا تحدث لهطولدة ت رايلٍىفيلاحلقليفلاملـَ مل(،)8لمثلت اترتلتـدًالتلالويلل
اًـربَلللدراخَلدة ت رايل،يللة اميلالوة ت رلاجلزائريلحفابلاًتـدًيلالوة ت ريلًا يلل2501ل
فلد لخوء لمبجم ؿل لمن لاملا تجدات لذات لاًطا ةل لحبل ق لالواون لياًيت ألأند لؿَهيو لاًتـدًيل
الوة ت ري لاملطودق لؿَََ ليف لاة تفتوء ل أأيل له مفرب لة يل ل ،2525لحِث ألأند ليف لدًووحتَ لؿىلل
مشورنل لادلِ ر ليف لحتلِق لاًتمنَل لاملا تدامل ليحٌلًل لاًوُئل ،لنٌل لهرس لنذكل لحق لامل اظن ليفل
اًـُشليفلبُئللةَميلليذكللمنلخاللل لهصلاملودةل 13لياًيتلتلوبَِولاملودةل 12لمنلأخرلتـدًيل
دة ت ريليأأمهلُذٍلاملا تجداتلُ لاًتأأهَدلؿىللحقلاحلط للؿىللاملـَ موت،لابؾتوورُولحلول
اواوهَولأأةوة َوليمرشيؿولًَمتتؽلبوويقلاحلل قلا ألخرى،لحِثلتيصلاملودةل 00لاًفل لرةلا أليىللؿىلل
حقلامل اظنليفلاحلط للؿىللاملـَ موتلياً اثئقليالحطوئَوتليهلَِو،ل أأمولاًفلرةلاًثوهَللمنلهفسل
املودة لفلررت ل أأهَ لل لميىن ل أأن لمتس لذمورةل لُذا لاحلق لحبَوة لاًلري لاخلوضل ليحبل كِم ليابملطوحلل
املرشيؿل لٌَمؤةاوت ليمبلتضَوت لا ألمن لاً ظين ،لياًفلرة لا ألخرية ليف لهفس لاملودة ل أأحوًت لاىلل
اًتيؼمیلؾنلهَفِللذمورةللُذالاحلق(،)9ليُ أ
لمولأندٍلاًتـدًيلا ألخريلمنلخاللللاملودةل .)10(00ل
يؿَََلفو ّنلاملؤةسلالوة ت ريلخعىلخع ةلرمملليفلةبِيلنفوةللحقلامل اظينيليفلاً ض لل
ياحلط للؿىللاً اثئقلياملـَ موتلةـَولمٌَلحن لدمعلحرًللاًرأأيلياًتـوريليتـزٍزل لياضفوءلاًشفوفِلل
يف لتا َري لالدارات ليماكحفل لاًفاود ليابًتويل لُذا لمو لًـزز لالوميلراظَل لاًتشورهَل ليف لاجملولل
اًوُيئ(،)11لييفلذاتلاًا َوقلهطتلاملودةل22لمنلاًتـدًيلالوة ت ريلًا يلل2525لؿىلل أأنلًلكل
م اظن لاحلق ليف لتلدمي لمَمتاوت لًالدارة ،لبشلك لفردي ل أأي لحٌلؾي ،لًعرح لاوشلولت لتتـَقل
ابملطَحللاًـوملل أأيلبترصفوتلموةللحبل كَلا ألةوة َل،لي أأًزملالدارةلاملـيَللابًردلؿىللاملَمتاوتليفل
أأخيلمـل ل،لياًيشءلاجلدًدليفلُذالاًتـدًيلالوة ت ريلُ لاة تحداث لمرضدليظين لٌَمجمتؽل
املدينلمب حبلاملودةل 200لًـميلؿىللتلدميلأراءليت ضَوتلمتـَلللابوشلولتلاجملمتؽلاملدينليلل
ة اميلتكللاملتـَلللابًوُئللياحلقليفلاملـَ مل .ل
ية اءلاؾمتدتلالويلل أأيلمللتـمتدلاحلقلالوة ت ريليفلبُئللحصَل،لفوهَلميىنلٌَمرشعل أأنلًـمتدل
ك اهنيلبَئِللضورمل،ليُ لمولاؾمتدتَلاًـدًدلمنلالويللة يذهرل أأمثا ةللمهنوليفلاًـيرصلامل ايل .ل
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حقلاً ض للاىللاملـَ مللاًوَئِلل-لبنيلاًضٌلانتلاًلوه هَلليفـوًَللادلـَوتلاًوَئِلليفلتعوَلَ-لػػػػل ل
املعَبلاًثوين:لاحلقليفلاحلط للؿىللاملـَ مللاًوَئِلليفلاًل اهنيلاخلوضل ل
أأندت لخي لاًترشًـوت لاً ظيَل لحق لاًفرد ليف لاحلط ل لؿىل لاملـَ مل لياملشورنل ليف لاختوذل
هَللرصحيلليمنل أأمثا ةللذكللاؾمتدتلاًطنيلكوه انلاظورايل
ل
اًلراراتلاًوَئِل،لمنلخالل لهط صلكوه
بشأأنلحٌلًللاًوُئللدخيلحزيلاًتيفِذلة يلل2500ليًيصلاًلوه نلؿىللحقلامل اظينيليا ألشخوصل
الاؾتوورًنيليفلاحلط للؿىللاملـَ مللاًوُئلليًلتيضلانلتىشفلمجَؽلاجلِوتلاًتيؼميَللاملـيَلل
ابًوُئللؾنلاملـَ موتلاًوَئِلليانلحتانلاحراءلمشورنللادلِ ر( .)12ل
نٌللاة تجوبتلاًاَعوتلاًـومللا ألمرٍىِللًِذٍلاًعَووتلابضدارُولٍل ؿللمنلاًل اهنيلاملـيَلل
ابًوُئللهطتلؿىللماومهللياةـللٌَم اظينيليمنلبُهنولجندل :ل
»«Coastal Zone Management Act», «National Environnement Policy Actل
أأيلمولٌامىل N.E.P.Aلاذليلًليضليفلاملودةل 050ل Cلمٌَلبأأ ّن لاًى هلرسلًَـرتفلًلكلخشصل
حبق لاٍمتتؽ لبوُئل لةَميل ،ليتلؽ لؿَََ لماؤيًَل لاملاومهل ليف ليكوًل ليحتاني لاًوُئل( ،)13لجند ل أأًضول
اًلوه نلاًطودرلح للاحلقليفلالؿالملاًوُيئل«Freedom of informationل»لاذلخوءلفَِلضٌلنل
ًلكلخشصلحقلالاظالعلؿىللاً اثئقلالدارًللاملتـَلللابًوُئلليُذالهبدفلماومهتَليفلضيؽل
اًلراراتلاًيتلمنلشأأهنو املاوس ابًوُئل( .)14ل
اؾمتدتلاًش ًَللكوه انلخوضولًيصلابًتفطَيلؿىللحقلاًفردليفلاحلط للؿىللاملـَ موتل
اًوَئِللاًيتلحب زةلاحلى ملليًليضلابحراءلاة تـراضلاداريليكوه ينلًالىهتواكت لاملزؾ مل ،ليمنل
اًل اهنيل أأًضولاًلوه نلاخلوصلحبقلاحلط للؿىللاملـَ مللاًوَئِلليفلجموللاًوُئلللمورةللًىاًب رغل
( ،)15ليكوه ن لاً ض ل لاىل لاملـَ مل لاًوَئِل لدلِ رًل لاًتش َم لة يل ل،0443اضوفل لاىل لكوه نل
اً ض للاىللاملـَ مللاًوَئِلليحٌلًللاًوُئلليتلِمیلا ألثرلاًوُيئلبو ًيدالة يلل2555ل( .)16ل
ي أأخذتلبـظلالويللهنجولمبتىرا لٌَثط للؿىللاملـَ مللاًوَئِل،لفلدل أأوشأأتلاًا ََفوديرل
مرضدا لبُيئ لٍراكب لبعرًلل لمٌتؼمل لاٍهتدًدات لاًوَئِل لاةتٌودا لاىل لمالحؼوت لجيرهيو لمراكبنيل
حمََنيليًلدملاملرضدلاهذارالمبىرا لٌَى ارثلاًعوَـَللاكًزلزللياًربانني لٌَتلََيلمنل أأاثرُولؿىلل
حِوةلا ألفرادليذمتَاكهتم( .)17ل
أأمولؿىللاملا ت ىلاًـريبلفلدلاؾمتدتلاملمَىللا ألردهَللكوه نلضٌلنلاحلقليفلاحلط للؿىلل
املـَ مللمٌذلة يلل،2552لياٍمينلةًّتلكوه انلذموجاللة يللل،)18(2502ليهطتلاملودةلاخلوماللمنل
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػللد/لمرقينلحزييملبدرلالوٍنل-لد/لدرٌسلنٌلللفتثي ل
اًلوه نلامللريبل 50/02لاملتـَقلبدراةللاًتأأجريلؿىللاًوُئللؿىلل أأن :ل"هتدفلدراةللاًتأأجريلؿىلل
اًوَئِللاؿالملاًااكنلاملـيَنيلابًتأأجرياتلاًاَوَللٌَمرشيعلؿىللاًوُئل"،لياملودةلاًـورشةلمنلهفسل
اًلوه نلؿىلل أأهَ :ل"ًتـنيلؿىللالدارةلخالللفرتةلاًوثثلاًـم يملاختوذلالحراءاتلاًالزمللٍمتىنيل
اًـم ملمنلالاظالعلؿىللاملـَ موتلياخلالضوتل لاًرئُا َلللوراةللاًتأأجريلؿىللاًوُئل" .ل
يخوءليفلاًلوه نلاٌَويوينلرمقل222لًا يلل2552لبشأأنلحٌلًللاًوُئلليادارةلامل اردلاًعوَـَلليفل
املودةلاًرابـللحبقللكلم اظنليفلاحلط للؿىللاملـَ مللياًتأأهَدلؿىللمبد أأ لاملشورنلليفلاملودةل03ل
بيطِول"لتؤمنلمشورنللامل اظينيليفلادارةلاًوُئلليحٌلٍهتول،ؿربلاً ً جلاحلرلٌَمـَ موتلاًوَئِلليفقل
اًل اهنيلاملرؾَللًِذالالحراء"( .)19ل
ياؿرتف لاًلوه ن لاجلزائري لاًوُيئ لرمق ل 50ل 05/لحبق لاًشخص ليف لاحلط ل لؿىل لاملـَ موتل
اًوَئِل ل لياىل لخوهب لذكل ل أأ ّكر ل أأًضو لمبود أأ لاملشورنل ليُذا لهؼرا لٌَطا ةل لاًـض ًل لي لاً ػَفِل لبُهنٌلل
ي أأؾعىلهلٌللاملرشعلماكهللُوملليحـٌَِللمنلاملل موتلا ألةوة َللاًيتلٍرتىزلؿَهيولُذالاًلوه نل
ياذلي لٍى ن لمبلتضوٍ لًلك لخشص لاحلق ليف ل أأن لٍى ن لؿىل لؿمل لحبوةل لاًوُئل لي لاملشورنل ليفل
الحراءاتلاملا ولللؾيدللاختوذلاًلراراتلاًيتلكدلترضلابًعوَـلل( .)20ل
ي أأندلاملرشعلاجلزائريلؿىللرضيرةلورشلاًثلوفللاًوَئِلليارشاكلامل ظينيليمجَؽلاًفوؿَنيليفل
اجملمتؽلاملدينليفلاملاومهلليفلحٌلًللاًوُئللياحلدّ لمنلاًتَ ثلاًوُيئليلذكللؾنلظرًقلااتحللهلمل
فرضللمـرفللاً ضؽلاًوُيئلاذليلحيَطلهبم،لييفلُذالاًطدد لهطتلاملودةل 1لمٌَلؿىللاوشوء لهؼومل
اؿالم لمش يل لًل م لُذا لا ألخري لؿىل لحتدًد لش واكت لمجؽ لاملـَ موت لاًوَئِل لاًتوبـل لٌََِئوت لأأيل
ا ألشخوصلاخلوضـنيلٌَلوه نلاًـومل أأيلاخلوص،ليتبِونلهَفِوتلتيؼميِوليرشيطلمجؽلُذٍلاملـَ موتل
مؽلة ويلاجووتلحصهتولنٌل لهصل أأًضولؿىللاوشوءلكوؿدة لٌَمـعَوتلياملـَ موتلاًوَئِلليفلخمتَفل
اجملولتلة اءلاًـَمَلل أأيلاًتلٌَل ،لالاكتطودًللاملوًَلليكريُولمنلاملَودٍنلا ألخرىلاملش متا ةللؿىلل
مطدرلاملـَ مللاًوَئِللة اءلؿىللاًطـَدٍنلاً ظينل أأيلالوييلل،نٌللًت ىلل أأًضولاًيؼومليفلحتدًدل
الحراءاتلاً احبللً ض للا ألشخوصل(اًعوَـَنيل أأيلاملـي ًني)لاىللاملـَ مللاًوَئِللياحلط للؿَهيول
يفلولملولتضميتَل أأحاكملاملودتنيلاًاوبـللياًتوةـللمٌَ .ل
يهطتلاملودةلاًاوبـللمنلاًلوه نل 05/50لؿىللحقلا ألشخوصلاًعوَـَنيل أأيلاملـي ًنيل أأنل
ًلدم الظَبللوىلاجلِوتلالدارًللاملـيَل لٌَثط للؿىللاملـَ موتلياًوَوانتلاًوَئِللاًيتلحت زُول
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حقلاً ض للاىللاملـَ مللاًوَئِلل-لبنيلاًضٌلانتلاًلوه هَلليفـوًَللادلـَوتلاًوَئِلليفلتعوَلَ-لػػػػل ل
يتشميلُذٍلاملـَ موتلخمتَفلاملـعَوتلياًتدابريليالاحراءاتليلاًتيؼاميتلاملاوؿدةلؿىللحٌلًلل
اًوُئلل(.)21ل ل
يخطصلاًفطيلاًرابؽلًتلِمی لالاثرلاًوَئِللملشورًؽلاًتمنَل،لحبَث لتيصلاملودةل 00لؿىلل أأهَ:ل
"ختضؽلما ولولحابلاحلوةللدراةللتأأجريلمشورًؽلاًتمنَللؿىللاًوَئِللياًَِولكلياملًشأتلياملطوهؽل
....اًيت لتأأثر لف را لاي للحلو لؿىل لاًوُئل ،لل لة امي لؿىل لا أله اع ليامل ارد ل لياًفضوءات لياًت ازانتل
الاٍى ً حِل" .ل
ابًرمغلمنلاًتع رلاًترشًـيليفلاكرارلحقلاحلط للؿىللاملـَ مللاًوَئِلليفلاجلزائرلٍرىلبـظل
ا ألةوتذةلياملِمتنيلبلضوايلاًوُئلل أأ ّن لُذالاًلوه نليملورهللبترشًـوتلديلل أأخرىلكدل أأقفيلاًـدًدل
منلا ألحاكملاملتـَلللحبقلالؿالملاًوُيئلابًرمغلمنل أأ ّنلمرشيؿَلاٍمتَِديلتض ّمنلاًـدًدلمهنو،ل أأًضول
ّ
مللًوني لًيولاًعـنلاًلضويئليفلحوةللرفظلالدارةلاؿالملادلِ رليذكللؾىسلموليردليفلما دةل
مرشيعلُذالاًلوه ن،لحِث لهطتلاملودةلاحلودًللؾرشل(ل 00ل)لمنلُذالا ألخريل أأه َّلميىنلًلكل
لتـافت ليف لرفظ لظَوَ لاملتـَق لابحلط ل لؿىل لمـَ موت لبَئِل ل أأيل
خشص لر أأى ل أأ ّن لالدارة لكد َّ
جتوَُتلظَوَلمنلخالللالخوبللكريلامللٌـللاًيتلردتلؿَهيولهبولالدارة،ل أأنلًل ِّدملظـي ًو لكضوئَ ًول
أأموملاجلِوتلاًلضوئَللالدارًللياًـودًلليفل ًولًالحراءاتلاخلوضللهبو( .)22ل
ييفلػيلة َوةللالاهفتوحلؿىللالدارةلاًيتلتشلكلحقلالاظالع ل أأيلاً ض للاىللاً اثئقل
الدارًللاحدىلدؿومئِولاًرئُا َللمللًولىلأأموملاًترشًـوتلاً ظيَل لٌدليللاًيومِللياملرشعلاجلزائريل
خوضل ل لاذا لمو ل أأراد لامليض لكدمو لحن لتعوَق ليتفـَي لحق لالاظالع ل أأي لاحلط ل لؿىل لاً اثئقل
الدارًللبطفللؿومللياً اثئقلالدارًللاًوَئِللبطفللخوضللاحداثل أأهجزةلادارًللملراكبللضٌلنلذمورةلل
حقلالؿالملؿىللقرارلبـظلالويللاملتلدمللاًيتل أأجوتتلجنوهحوليفلُذالاملَدانلمثيلبرًعوهَول
يفرواولحِثلكومت لبرًعوهَولابحداثلَُئللؾرفتلابمسل"مف ضلاملـَ موت"لنٌللكومتلفرواول
ابحداثلجليللخمتطللًِذالاًلرض( .)23ل
يًضوفلًِذالاًتأأهَدلاًلوه ينلياًتيؼمييلحلقلاحلط للؿىللاملـَ موتلاًوَئِللاًـميلؿىللت فريل
اًؼريف لاملالمئل لًتفـَي لذمورةل لُذا لاحلق لمِداهَو ليذكل لمن لخالل لاًت ؾَل ليالاؿالم لاًوُيئل
يتىرٌسلجلوفللامل اظيللالاجيوبَلليحتاُسلاًفردلبديرٍليفلجموللحٌلًللاًوُئللينذالاحلرصلؿىلل
ديرلفـوًَوتلاجملمتؽلاملدينلاخلوضللابًوُئلللؾٌلللديرُوليفلذمورةللُذالاحلقلابًتًا َقلمؽلخمتَفل
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػللد/لمرقينلحزييملبدرلالوٍنل-لد/لدرٌسلنٌلللفتثي ل
اًَِئوت لاًـومل لاملـيَل لبذكل( ،)24ليؿىل لدرب لذكل لاؾمتدت لمـؼم لاًترشًـوت لالواخََل لٌدليلل
ياحلى موتلؿىللادلـَوتلاًوَئِلليفلجتا َدلُذالاحلقليُذالمولةًتعرقلاًََليفلاًـيرصلامل ايل .ل
ل
امللوثثلاًثوين ل
فـوًَللادلـَوتلاًوَئِلليفلتعوَقلحقلاحلط للؿىللاملـَ مللاًوَئِل ل
ّمت لاًتأأهَدلؿىللمبد أأ لاملشورنللاًوَئِلليفليجَلللا ألحٌدةل 20لاًطودرةليفلخضملمؤمترلرً ديل
خوهرييلابؾتوورٍلامليفّذل ألُدافلا ألدملاملتّحدةليفلجموللاًوُئل،لحِثلتض ّمنلاًفطيل 22لمٌَ ل أأمهل
املرتىزاتليا ألشاكللاًـمََللاًيتلتتحدّ دليفلِولمشورنللادلوُريلمضنلأًَوتليتدابريلتا َريلاحملَطل
اًوُيئلمنل أأمهِولتيؼاميتلاجملمتؽلاملدينليبوـدهيولاحملًلل()OSMليالوييللمنلخالللامليؼٌلتلكريل
احلى مِلل( .)25()ONGل
املعَبلا أليل:لادلـَوتلاًوَئِللنفوؿيلحم ريليفلاًطوللاملـَ مللاًوَئِللً ألفراد ل
تـتربلادلـَوتلاحدى لمؤةاوتلاجملمتؽلاملدينلاملمثا ةللؾيَلي ّ
املـربةلؾيَليتًشأأ ل أأةوةولهبدفل
حٌلًللحل قلامل اظنليورشلاً ؾيللوًَليمتثَهلل أأموملاًلضوءلفضاللؾنلكِورمولمبختَفلا ألوشعلل
املاومهلليفلتع لٍرلاجملمتؽليازدُورٍ،لفونلاكهتلادلـَوتلمنلحِثلاملود أأ لتَـبلديرالف ّـولليفل
الوفوعلؾنلاملطوحللاًـوملليفلاجملمتؽليختفِفلؾبءلهوريلؾنلاًاَعلليفلحتلِقلمتعَووتلامل اظنل
يحٌلًللحل كَ.ل ل
يمنلهجلل أأخرىلتـميلادلـَوتلابؾتوورُولا ألكربلاىللامل اظنلؿىللؾرضلاملـَ موتلاًيتل
ًللاخملتطل،ليذكل لٌَفتلالاهتبوٍ لٌَلضوايلاًيتل أأقفَهتول أأيلتيوة هتول
حتطَتلؿَهيولمنلاجلِوتلالدار
ّ
ا ألهجزة لاًتوبـل لً زارة لاًوُئل ،لياؿالرمو ل أأًضو لابحتَوخوت لامل اظيني لاًوَئِل لمن ل أأخي ل أأن لتى نل
أ
كرار أ
انلرضوئَولأنرثلمٌَلمفريضو( .)26ل
اهتولأنرثلكوبََللً ألخذلهبولذمولجيـيلكوه نلاًوُئللكوه
ابلضوفللاىللحقلادلـَوتليفلالاظالعلاملا وقلؿىللاملـَ موتلاخلوضللابملشورًؽلاًيتلهتددل
اًوُئلل أأيليفلاً كتلاذليلًمتلفَِلاًداعلمَفوتلاملشورًؽل أأموملاجلِوتلالدارًللاخملتطل،لنٌللتلدمل
اكرتاحوهتوليمـورضهتولكبيلاختوذلاًلرارلاٍهنويئ(،)27ليفلُذالاملضٌلرلتؤندلاملودةلاًثوًثللمنلت حَِل
جمَسلالاحتودلا أليرييبل 000/45لؿىللاهَل":لًَزملالويللا ألؾضوءليفلادلوؿللاًاَعوتلاًـوملل
يضؽلاملـَ موتلاملتـَلللابًوُئللحتتلترصفل أأيلخشصلظوَـيل أأيلاؾتووريلًعَهبول...ل"( .)28ل
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حقلاً ض للاىللاملـَ مللاًوَئِلل-لبنيلاًضٌلانتلاًلوه هَلليفـوًَللادلـَوتلاًوَئِلليفلتعوَلَ-لػػػػل ل
انلاجلِدلاذليلتوذهللامليؼٌلتلكريلاحلى مِلليادلـَوتلا ألََُلليخمتَفلاملؤةاوتلاًوَئِلليفل
تمنَللاً ؾيلاًوُيئ،لحتتوجلاىللدمعليماوهدةليةوئيلالؿالملًِولياًيتلتـتربلمنلاًـ اميلاًرئُا َلل
يفلػِ رلاً ؾيلاًوُيئ،لفاكنللبدل أأنلًتفوؿيلالؿالملمؽلاًًشوطلادلوُرييليمجـَوتلض نلاًوُئلل
اًعوَـَلليادلوؿوتلاًـَمَلليفلشلكلحتوًفلمنل أأخيلورشلرةوٍهتو.ليةومهتليةوئيلالؿالمل
بشلكلهوريليفلنثريلمنلالويللاملتلدملليفلدفؽلاًاَعوتلاًترشًـَللاىللةنلك اهنيلذلوًللاًوُئلل
ياوشوءلياكلتلمتخططلليفلُذالاًشأأنليختتَفلجلللادلوُريلابلؿالملاًوُيئلابختالفلية َا ةلل
الؿالم،لففيلالويللاملتلدمللترىلاًلوًوَلل أأنلاًطثفلاًَ مِللياًتَفزً نلٌُلل أأمهلاً ةوئيليفلابرازل
املـَ موتلاًوَئِلليشـ هبولتثقلبدرخللملب ةللمبولتًرشٍليتبثَلُذٍلاً ةوئيلمنلمـَ موتلبَئِل( .)29ل
بُامنلخيتَفلاً ضؽليفلالويللاًيومِل،لخوضلليفلتكللاًيتلتا َعرلفهيولاحلى مللبعرًقلمبورشل
أأيلكريلمبورشلؿىلليةوئيلالؿالم،لفودلوُريلترىل أأنليةوئيلالؿالملللتًرشلاللمولتامحلبَل
اجلِوتلاًرمسَل،لييفليظييولاًـريبلللٍزاللالؿالملاملتخطصليفلشؤينلاًوُئلليفلما ت ىل أأكيل
منلاخملوظرلاًوَئِللاًيتلت اخَلامليعلللاًـربَل،لنٌللت اخَلاًـوملللكَ،لفوًلومئ نلؿىللاًشأأنلالؿاليم،ل
ة اءلاكه ال أأفرادال أأملمؤةاوتلألأملديل،لمللًتخذيالبـدلكرارالب ً جلُذالاجملوللبعرًلللمتخططلل
يحمرتفل .ل
يخبط صلاملرشعلاجلز أ
ائريلأندلُذالالويرلمنلخالللاًلوه نلاملتـَقلحبٌلًللاًوُئلليفلاظورل
اًتمنَللاملا تدامللحِثلخطصلفطاللاكماللبـي انل"تدخيلا ألشخوصليادلـَوتليفلجموللحٌلًلل
اًوُئل"،لفضاللؾنلديرُوليفلاملاومهلليفلحتانيلالظورلاملـُيشلٌَم اظينيلياملشورنلليفلضَوكلل
تـززلديرلادلـَوتليفلحتلِقلاًـداةلل
اًلراراتلؾنلظرًقلابداءلاًر أأيليفلبـظلاًَِئوتلاًـم مِللي ّ
اًوَئِللبطديرلكوه نلادلـَوتل،51/02لحِثلخ ًِولحقلاًتّلويض .ل
فـيدمو لًتاَح لامل اظن لابملـرفل لاًاكفِل لياًالزمل لًوَئتَ لميىن ل أأن لًتثفز لٌَاـي لٌَماومهلل
اًفـوةلليفلتلََصلاًتَ ث،لياؾامتدلاًعرقلا ألهؼف لٌَتـوميلمؽلاًوُئل،ليمنلخالللمتىنيلاحلط لل
ؿىللاملـَ موتليتاَِيلالاظالع لؿَهيوليتلدميلاًتلورٍرليورشُولميىن لٌَثى ملل أأنلمتيحلامل اظنل
اًلدرةلؿىللمراكبللبَئتَلياحلفوظلؿَهيو .ل
يتـىفلادلـَوتلاًوَئِللؿىللتًَش ئللحِيلًتحىللبأأخالكِوتلخدًدةلتل ملؿىللمبد أأ لاً كوًلل
يجتيبلا ألرضار،ليلتُ ّ
رّس لفَِلفىرةلامل اظيللاًوَئِلل أأيلمولًطعَحلؿَهيولل"امل اظيللالٍى ً حِل"ل
يذكل لبرتش َد لةَ وِم لٌَثفوظ لؿىل لمى انت لاًوَئلِل ليماح لفىرة لاة تزناف لاملفرط لٌَـيورصل
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػللد/لمرقينلحزييملبدرلالوٍنل-لد/لدرٌسلنٌلللفتثي ل
اًوَئِللمنل أأذُوهنمليلت َُط بلتفىريمهلجتوٍلامل اردلاًعوَـللابة تلالًِولبعرًلللؾلالهَللتوـولذلكلل
فتمن ا لاًرابعل لاً خداهَل لياًشـ رًل لبني لا ألفراد لياًوُئل ليجتـَِم لٌشـرين لابملاؤيًَل لجتوُِول
يياحبلاحملوفؼللؿَهيولدينلاهتؼورلاملاكفئللؾيدلكِومَلابملِوملالاحامتؾَل،ليبذكللتتثلقلامل اظيلل
اًوَئِلليتتجادلاًرتبَللاًوَئِللؿىللاً اكؽ،ليللميىنلتفـَيلماومهللالافرادليادلـَوتلاًوَئِللاىلل
خوهبلالدارةليفلحٌلًللاًوُئللًتثلِقلرشانللحلِلِللالالمنلخالللاضفوءلاًشفوفِللؿىللاًًشوطل
الداريلاًوُيئ،ليضٌلنلحقلالاظالعلؿىلللكلاًوَوانتلياملـَ موتلة اءليفلاظورلاًل اؿدلاًـوملل
أأيلاًل اؿدلاًوَئِللاملتخططل( .)30ل
يكد لمعي لاملرشع لاجلزائري لؿىل لتـز ٍّز لدير لادلـَوت لاًوَئِل لاىل لخوهب لالدارة ليف لتيفِذل
اًا َوةللاًوَئِل،ليًؼِرلذكللخََولمنلخالللكوه نلاًوُئللرمقل 05/50ل أأٍنلخطصلًِولفطالل
اكماللبـي انلتدخيلا ألشخوصليادلـَوتليفلجموللاًوُئل،ليًالحغل أأنلاملرشعلخ ّ ل لٌَجمـَوتل
املشورنلليفلبَ رةلاًلراراتلاًوَئِل،لنٌللخ ًِول أأمهلديرليُ لحتلِقلاًـداةللاًوَئِل .ل
املعَبلاًثوين:لديرلادلـَوتليفلحتلِقلاًـداةللاًوَئِل ل
ًـ ّد لديرلحتلِقلاًـداةللاًوَئِللاخمل ّ ل لٌَجمـَوتلمنل أأمهلا ألديارلاملي طلًِولحِثلتُؼِرلُذٍل
ا ألخريةلمدىلحر أأهتوليفلحٌلًللاًوُئللضّ دلاملتا وبنيليفلا ألرضارلالٍى ً حِلليٍى نلذكلل أأمومل
اًلضوء .ل
ًىنلقَوبلاملـَ موتلح للاملَ اثتلاملا تـما ةللللٌاوؿدلؿىللحٌلًللاًوُئللبيلؿىللاًـىسل
منلذكللحيرملامل اظنلمنل أأدياتلأأةوة َللذلوًللهفاَليبَئتَلمفنلحقلامل اظنلاًتـرفلؿىللكومئلل
املَ اثت لاًاومل ،ليمن لً لو لاًيفوايت لاملَ جل ليمن لٍريم لهبو لاىل لاًِ اء لياًرتبل لياملوء ،ليمو ليهل
اًمكَوتلاًيتلتلذفلاىللاًعوَـللة ي اي،ليمثيلُذٍلاملـرفللة متىنلامل اظنلمنلاملاوءةللهبدفل
احلفوظلؿىللاًوُئلليحٌلٍهتو،ل ألنلُذٍلاملـرفللتـتربلاً ة َا ةللاً حِدةلٌَماوءةل،لياًت قلجملمتؽلةَمیل
يخوللمنلاملَ اثت( .)31ل
أأنّدلاملرشعلاجلزائريلُذالالويرلمنلخالللاًلوه نل 05/50لاملتـَقلحبٌلًللاًوُئلليفلاظورل
اًتمنَللاملا تدامللحِثلخطصلفطاللاكماللبـي انل"تدخيلا ألشخوصليادلـَوتليفلجموللحٌلًلل
اًوُئل"،لفضاللؾنلديرُوليفلاملاومهلليفلحتانيلالظورلاملـُيشلٌَم اظينيلياملشورنلليفلضَوكلل
تـززلديرلادلـَوتليفلحتلِقلاًـداةلل
اًلراراتلؾنلظرًقلابداءلاًر أأيليفلبـظلاًَِئوتلاًـم مِللي ّ
اًوَئِل لبطدير لكوه ن لادلـَوت ل 51/02لحِث لخ ل ل لحق لاًتلويض لٌَجمـَوت( ،)32لنٌل ل أأكرل
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حقلاً ض للاىللاملـَ مللاًوَئِلل-لبنيلاًضٌلانتلاًلوه هَلليفـوًَللادلـَوتلاًوَئِلليفلتعوَلَ-لػػػػل ل
اًتـدًيلالوة ت ريلا ألخريلًا يلل2525لمب حبلاملودةل00لمٌَلاحلقليفلاوشوءلادلـَوتليذمورة تَل
مبثردلاًترصحيلبَ .ل
يمللٍىتفلاملرشعلابلؿرتافلحبقلادلـَوتلاًوَئِلليفلاٌَج ءلاىللاًلضوءليرفؽلالوؿوييلضدل
لكلترصفلميسلابًوُئللحفاب ،لبيلخ للًِولمبلتىضلاملودةل 02لمنلاًلوه نل 05/50لاًتأأةُسل
وعرفلمدينلٌدلفوعلؾنلاملطوحللاملشرتنللٌَم اظينيلؾنللكلفـيلمنلشأأهَلاملاوسلابًوُئل .ل
يخبط صلاحلقليفلالاؿالملاًوُيئلياؾعوءلاملـَ موتلاملتـَلللحبوةللاًوُئل لبشلكلؿوملياحلقل
يفلمـرفللمطودرلاخلعرلاًوُيئلذال أأمهَللهوريةلً ألفرادلًتجيبلاًتـرضلخملوظرٍ،لحلِثلشِدتل
حممكللحل قلالواونلا أليريبَللبـظلاًلضوايلمهنولكضَللرشنللGUERRAللضدلاًعوًَوليفل04ل
دٌامربل،0443لياؾمتدتلاحملمكللتعوَقلاملودةلاًـورشةلمنلاتفوكِلل 0405لاخلوضللحبٌلًللحل قل
الواونلياحلرايتلا ألةوة َللاًيتلتضمنلحرًللتَليلاملـَ مللحِثلاحتجلاملدؾ نلبأأنلاًعوًَول
خركتلُذٍلا ألحاكملؾنلظرًقلفشَِوليفلتلدميلمـَ موتلبَئِل لٌَجمِ رلتتـَقلمبخوظرلامل ادل
اًىامييًللامل ح دةليفلمرفقلكرًبلمنلمدًيلل .)33(Manfredoniaل
يؿَََليفلاً كتلاذليل أأضوحلحقلاحلط للؿىللاملـَ مللًفرضليح دٍلؿىللاًاوحللالويًَلل
منلخالللتـزٍزلديرلادلـَوتليفلتعوَلَ،لًولى لرُونلاًيجوحلابًًا ول لٌدليللاًضـَفللياًـربَلل
خوضلليفلتعوَقلاًيط صلاًترشًـَللامل ض ؿللًِذالاًلرضلبت فريلالًَوتلاًلوه هَللياًتثاُا َلل
بًرشلاً ؾيلاًوُيئلابلؾامتدلؿىللادلـَوتلاًوَئِلليفـوًَهتوليرفؽلاًلِ دلاملفريضللؿَهيو .ل
ييف لُذا لاًا َوق لؿىل لاملرشع لاجلزائري لفتح لاجملول لدلـَوت لحٌلًل لاًوُئل للبداء لاًرأأيل
ياملشورنلليفلمعيلاًَِئوتلاًـم مِلليفقلمولًيصلؿَََلاًترشًؽلاًيتلللتزاللؾض ٍهتولمضنلُوتَل
اًَِئوت لاحلى مِل لضـَفل( ،)34ليتيثرص لفلط ليف لاٌَجيل لاًلوه هَل ليالاكتطودًل لٌَمجَس لا ألؿىلل
ٌَوُئللياًتمنَللاملا تدامل،لييضؽلضٌلانتلكوه هَللحومِللحلقلاحلط للؿىللاملـَ مللاًوَئِلليذكلل
بتفـَيلديرلية َطلادلِ رًللأأيلاة تحداثلَُئللادارًللخدًدةلتىفيلحانلذمورةللاحلقليفل
احلط للؿىللاملـَ مللاًوَئِل .ل
لخومتل:
متلتضمنيلحقلاحلط للؿىللاملـَ مللاًوَئِلليفلاًترشًـوتلاً ظيَلليذكللمنلخالللدةرتةل
ُذالاحلقلينذالاضدارلك اهنيليظيَللًتىرٌاَ،لفِ ل أأمهلضٌلهللٌَم اظينيلٍزًدلمنلشفوفِللالدارةل
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػللد/لمرقينلحزييملبدرلالوٍنل-لد/لدرٌسلنٌلللفتثي ل
يكوبََهتو لٌَمحوة ول،لية َخ للً ألفرادلمراكبلليتلِمیلاًلراراتلالدارًللاًوَئِل،ليجيب ل أأنلتى نل
اًلِ دل أأي لالاة تثٌوءاتلحلقلاحلط للؿىللاملـَ مللياًيتلمهنولا ألمنليالوفوعلاً ظين،لياحلفوظل
ؿىللاًرسلالاداريليالاكتطودي،ل أأنلتى نليفقلض ابطلحمددةلمبلتىضلاًلوه نليختضؽلملـَورل
رضرلؿىللاًوُئللياملطَحللاحملمَل .ل
املـل ًَلليامل ازهللبنيلاً ل
يابمل ازاة لمؽ لاًترشًؽ لياًيط ص لٌَثق ليف لاملـَ مل لاًوَئِل ،لؿىل لالويل لاًـربَل لاذا ل أأرادتل
امليض لكدمو لحن لتعوَق ليتفـَي لحق لالاظالع ل أأي لاحلط ل لؿىل لاً اثئق لالدارًل لبطفل لؿوملل
ياً اثئقلالدارًللاًوَئِللبطفللخوضللاحداثلأأهجزةلادارًللملراكبللضٌلنلذمورةللحقلالؿالملؿىلل
قرارلبـظلالويللاملتلدمللاًيتل أأجوتتلجنوهحو،لمثيلبرًعوهَوليفرواولحِثلكومتلبرًعوهَولابحداثل
َُئللؾرفتلابمسل"مف ضلاملـَ موت"لنٌللكومتلفرواولابحداثلجليللخمتطللًِذالاًلرض،لياىلل
ذكل لاحلني لٌا تدؾي لا ألمر لتفـَي لدير لية َط لادلِ رًل لًيلي لاوشلولت لامل اظن ليادلـَوتل
ًضٌلنلاحلقليفلاملـَ مللاًوَئِلليتشىِيلاملرضدلاً ظينلٌَمجمتؽلاملدينلامليط صلؿَََليفلاًتـدًيل
الوة ت ريلًا يلل .2525ل
ابلضوفللاىللتفـَيلوشوطلادلـَوتلاًوَئِللخوضلليفلالويللاًيومِلللويرُولاًفـولليفلذمورةلل
ُذالاحلقلبتًا َلِولمؽلخمتَفلاًَِئوتلاًـومللاملـيَللبذكل،ليابؾتوورُولا ألكربلاىللامل اظنليفل
ًللاخملتطل،ليًفتلالاهتبوٍ لٌَلضواي لاًيتل
ؾرضلاملـَ موتلاًيتلحتطَتلؿَهيولمنلاجلِوتلالدار
ّ
أأقفَهتول أأيلتيوة هتولا ألهجزةلاًتوبـللً زارةلاًوُئل،ليُذٍلاملـرفللة متىنلامل اظنلمنلاملاوءةللهبدفل
احلفوظلؿىللاًوُئلليحٌلٍهتو،ل ألنلُذٍلاملـرفللتـتربلاً ة َا ةللاً حِدةلٌَماوءةلل أأموملاًلضوء.لل ل
اًِ امش:
( )1لمرابطلحاون،لماكهللحقلاحلط للؿىللاملـَ موتلاًوَئِلليفلاًترشًؽلاجلزائري،ل أأؾٌلللاملَتلىلاً ظينل
ح للديرلاجملمتؽليفلحٌلًللاًوُئل-لياكؽليأفوق،للكَللاحلل قلياًـَ مليلاًا َوة َل،لخومـللحِجي،لً يمل51ليل
52لمورسل،2502لصل .002ل
( )2لاًتـدًيلالوة ت ريلاًطودرليفل 50لمورسل 2550لمتلالكرارلابًعوبؽلالوة ت ري لٌَمَثوقلاًفرويس لٌَوُئلل
ابؾتوورٍلمرحـَللدة ت رًلللكرارلحل قليحرايتلامل اظنلاًفرويس،ل أأهؼرليفلذكل :ل
La loi constitutionnelle n° 2005-205 du 01 mars 2005; relative a la charte de
l’nvironnement : JORF N° 51 du, 2 mars 2005.
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حقلاً ض للاىللاملـَ مللاًوَئِلل-لبنيلاًضٌلانتلاًلوه هَلليفـوًَللادلـَوتلاًوَئِلليفلتعوَلَ-لػػػػل ل
( )3لتلرٍر لجمَسلحل قلالاواونللرمقل:ل A/HRC/28/61لجبمـَللا ألدملاملتحدة،لالويرةل 23ل،يفل 0لفِفريل
2500للتلرٍرلما تليلٌَخوريلح نلُي هسلًتـَقلاًزتاموتلحل قلالاواونليفلاٍمتتؽلبوُئللأمٌلليهؼَفلليحصلل
يما تداملل،اًويدلاًثوًث،لص .25ل
( )4لزايدلًَىل،لمشورنللامل اظينيليفلحٌلًللاًوُئل.لمذهرةلًيَيلشِودةلاملوحا تريليفلاًلوه نلالوييل،لفرعل
اًلوه نلالوييللحلل قلالواون،للكَللاحلل ق،لخومـلللتزييليزي،ل.2505لصل .20ل
()5لتيصلاملودةل22لمنلالوة ت رلامللريبلاملـدلليفل24لً ًَ ل2500لل"لٌَم اظينيليامل اظيوتلحقلاحلط لل
ؿىللاملـَ موتلامل ح دةليفلح زةللالدارةلاًـم مِللياملؤةاوتلامليتخوللياًَِئوتلامللكفللابملرفقلاًـومل".
()6لاًفطيل04لمنلدة ت رلاملمَىللامللربَللؿومل،2500لاترخيلالاظالعل:ل2ل أأفرًيل،2520للؿىللاًرابطل:ل ل
http://www.constitueproject.org/constitution/maroco_2011.pdf.

( )7لمت رتلايةني،ل"حٌلًللاًوُئلليفلالوة ت رلامللريب".لامللرب،لاترخيلالاظالعليف:ل 2ل أأفرًيل،2520مت فرل
ؿىللاًرابط:ل .http://www.marocdroit.comل
( )8لَلدلؿىللاًرهرايك،لملوللبـي ان،لاحلقليفلاحلط للؿىللاملـَ مل،لجما ةللاًلوه نليا ألؾٌلللالويًَل.لامللرب،ل
اًـددل،20ل أأيتل.2504صل.00
()9لاًلوه نلرمقل50/01لاملؤرخليفل،2501/50/51لاملتضمنلاًتـدًيلالوة ت ري،لاجلرًدةلاًرمسَللؿددل،02ل
اًطودرةلبتورخيل .2501/50/52ل
( )10لاملرة م لاًرئويس لرمق ل 222/25لاملؤرخ ليف ل ،2525/02/05لاملتـَق لابضدار لاًتـدًي لالوة ت ري،ل
املطودقلؿَََليفلاة تفتوءل أأيلله مفربل،2525لاجلرًدةلاًرمسَللؿددل،32لاًطودرةلبتورخيل .2525/02/05ل
( )11لرمداييلؾودلاًلودر،ل"اذلوًللالوة ت رًللحلقلاحلط للؿىللاملـَ موتليفلالويللامللوربَلل(اجلزائر،ل
امللرب،لت وس)".لجما ةللاًـَ ملاًلوه هَلليلاًا َوة َل،للكَللاحلل قليلاًـَ ملاًا َوة َل،لخومـللاًشَِدلمحَل
خلرضلاً ادي،لاًـددل 02أ
،لأنت برل،2501لصل .055ل
()12لتلرٍرلجمَسلحل قلالاواونلرمقل:ل،A/HRC/28/61لمرحؽلةوبق،لصل .25ل
(13) DOROTHY Nelkin, « Participation du public à la mise en œuvre d’un droit à
l’environnement »,in KROMAREK Pascale (S/dir), Environnement et droit de l’homme,
UNESCO, Paris, 1987, p 41.
(14) KROMAREK Pascale, « Quel droit à l’environnement ? Historique et
développements », in KROMAREK Pascale (S/dir), Environnement et droit de l’homme,
Op.Cit, p 21.
(15) loi du 25 novembre 2005 concernant l'accès du public à l'information en matière
d'environnement, journal officiel du grand-duché de luscembourg, A- N: 204 du 19
décembre 2005.

( )16لبراكتلهرميل ٬لحقلاحلط للؿىللاملـَ مللاًوُئللية َا ةللاةوة َللملاومهللاًفردليفلحٌلًللاًوُئل .لاجملا ةلل
الااكدمِللٌَوثثلاًلوه ين،لؿددل،50لخومـللؾودلاًرحٌلنلمرية،لجبوًل،ل2500ل٬لصل .20ل
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػللد/لمرقينلحزييملبدرلالوٍنل-لد/لدرٌسلنٌلللفتثي ل
()17لتلرٍرلجمَسلحل قلالاواونلرمق:لA/HRC/28/61ل.لمرحؽلةوبق،لصل .54ل
( )18لب نثريلؾودلاًرحٌلن،ل"حن لتىرٌسلحلِلي لٌٌَلدةل 00لمنلالوة ت رل"احلقليفلاحلط للؿىللاملـَ موتل
أ
اةوتلالاكدميَل،لؿددلاًـورش،للكَللاحلل قلياًـَ ملاًا َوة َل،لخومـلل
ياً اثئقلالدارًل".لجما ةللاًووحث لٌدلر
ابتيل،ل،2502لصل030
()19لراحؽلاملودةل03لمنلاًلوه نلاٌَويوينلرمقل222لًا يلل2552لبشأأنلحٌلًللاًوُئلليادارةلامل اردلاًعوَـَل .ل
( )20لاملودةلاًثوًثل منلاًلوه نلرمقل 50ل05/لاملؤرخليفل،2550/52/04لاملتضمنلحٌلًللاًوُئلليفلاظورلاًتمنَلل
املا تدامل،لاجلرًدةلاًرمسَللؿددل،52لاًطودرةليفل .2550/52/25ل
)(21لاملودةلاًاوبـللمنلاًلوه نلرمقل50ل05/لاملتـَقلحبٌلًللاًوُئلليفلاظورلاًتمنَللاملا تدامل .ل
()22لبراكتلهرمي،لمرحؽلةوبق.لصل .20ل
( )23لاٌَجيلليهلَُئللادارًللما تلا ةللذاتلظوَـللاةتشورًل لتـرفلابمس ل"جليللاًيفوذلاىللاً اثئقلالدارًلل
()C.A.D.Aل"لييهلجليللؾِدلاٍهيولاًاِرلؿىللحانلتعوَقلاًلوه نلاملتـَقلابًيفوذلٌَ اثئقلالدارًلليحـيل
اٌَج ءلاٍهيولاحراءلليح بَولكبيلاملريرلاىللمرحا ةللاًتلويضلنٌللًـِدلًِولاؿدادلتلرٍرلة ي يلح للحولتل
امتيوعلالدارةلؾنلتلدميلاملـَ موتلياً اثئقلالدارًل.
()24لبراكتلهرمي،لمرحؽلةوبق،لصل.05
()25لبراكتلهرمي،لمرحؽلةوبق.لصل .003ل
( )26لؾاكشلوَِيل،لاملشورنللادلـ ًلليفلحٌلًل لاًوُئلليفلاجلزائر،لمذهرةلًيَيلشِودةلاملوحا تريليفلاًلوه نل
اًـوم،لفرعلاًوُئلليلاًـمران،للكَللاحلل قلبنلؾىٌ ن،لخومـللاجلزائرل،0ل2500ل.لصل32ل.
( )27لزايد لًًَل ،لمشورنل لامل اظيني ليف لحٌلًل لاًوُئل ،لمذهرة لًيَي لشِودة لاملوحا تري ،لفرع لاًلوه ن لالوييلل
حلل قلالواون،للكَللاحلل ق،لخومـللم ً دلمـمري،لتزييليزي،ل،2505لصل .032ل
( )28لفرًدة لبَفراق ،لدير لاًترشًؽ ليالاؿالم ليف لاحملوفؼل لؿىل لاًوُئل ل .لٍل ؿل ل أأحبوث لؾن لاًوُئل ليحل قل
الواون،لحمررلابراُمیلرحٌلين،لمعوـللخسري،لاًا يلل،2500لصل .252ل
()29لبنلرمرةلوا ميَ،لالؿالملاًوُيئليديرٍليفلاحملوفؼللؿىللاًوُئل،لمذهرةلًيَيلشِودةلاملوحا تري،لفرعلكوه نل
اًوُئل،للكَللاحلل قلياًـَ ملاًا َوة َل،لخومـللاجلزائر،50-ل،2500/2502لصل .20ل
( )30لحييليانس،لملول لبـي ان :لاحلقليفلاًوُئلليفلاًترشًؽلاجلزائري،لمنلاًترصحيلاىللاًتىرٌس.لٍل ؿلل
احبوثلؾنلاًوُئلليحل قلالاواون،لحمررلاب لراُمیلرحٌلين،لمعوـللخسري،لاًا يلل،2500لصل .00ل
()31لبنلرمرةلوا ميَ،لمرحؽلةوبق،لصل .21ل
( )32لاملودةل 02لمنلكوه نل 02ل/ل 51لمؤرخليفل 02لخوهفيل،2502لًتـَقلابدلـَوت،لج.ر.ج.ج.لاًـددل2ل
اًطودرليفل00لخوهفيل.2502
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حقلاً ض للاىللاملـَ مللاًوَئِلل-لبنيلاًضٌلانتلاًلوه هَلليفـوًَللادلـَوتلاًوَئِلليفلتعوَلَ-لػػػػل ل
( )33لراحبيلك ًدر،لاًلضوءلالوييللاًوُيئ ،لاظريحللدنت راٍ،لختطص لكوه نلؿوم،لخومـَل أأب لبىرلبَلوًدل
تَماون،لاًا يللاجلومـَللل،2500ل،2501لصلل .20ل
34لتمتثيلؾض ًللادلـَوتلبثالثلذمثَني،لاملودةلاخلوماللمنلاملرة ملاًتيفِذيلاجلزائريلرمقل230/41لاملؤرخل
يفل 23لدٌامربل ،0441لاذليلحيددلتيؼمیلاجملَسلالاؿىل لٌَوُئل لٌَتمنَللاملا تداملليمعهل،لجلر،لؿددل32ل
اًا يلل .0441ل
ل
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