حق جمعيات حماية البيئة في اإلعالم
واإلطالع في المواد البيئية

أ .وناس يحيى _ جامعة أدرار
مقدمة

يعتبررح حررق اإلعررالم واإلطررالع والمعحفررة مررت برريت

ررحوحيات الحيررا الترري يحتررا

إليها اإلنسات ،ألت هذه ال حوح مرت الض روو وحرل التطلرى لردس اإلنسرات( ،)1كمرا يسراعد

تدفق المعلومات وتطوح وسائو االتصاو على مساعد الضحد على االندما في مجتمعه(.)2

يتحدد مو روع هرذه الوح رة فري دحاسرة التاصريو ال رانوني لحرق جمعيرات حمايرة

البيئة مت خالو النصوص العامة والنصوص البيئيرة الخاصرة التري تعترحق بحرق الجمعيرات
في اإلطالع على الوثائق ،ويهدق هذا التحديد إلى التعمق في دحاسة الحق في اإلعالم فري
المواد البيئية والتعحق على مدس مالئمة هذه النصوص لتمكيت جمعيات حماية البيئية مرت

المشاحكة الضعالة إلى جانل اإلداح في حماية البيئة.

تتناوو هذه الوح ة دحاسة في المبحر األوو منهرا تطروح الحرق فري اإلعرالم فري

الجزائررح ،والررذ مررح بررثال محاحررو والهررا عحفررت بمححلررة التعترريم اإلداح والمححلررة الثانيررة

عحفت بمححلة االنضتاح اإلداح  ،ومححلة إصالح داء العمو اإلداح .

ويتناوو المبح الثاني اإلطاح ال انوني للحق في اإلعالم التعحض إلى المصادح

الدوليررة والداخليررة العامررةت الدسررتوحية منهررا وال انونيررة والتنليميررة ،وتنرراوو المبحر الثالر

دحاسة اآلليات المنصوص عليهرا فري مختلرق النصروص البيئيرة لتجسريد الحرق فري اإلعرالم

في المرواد البيئيرة ،والتري تتمثرو فري دحاسرة مردس التراثيح علرى البيئرة ،والتح يرق العمرومي،
وحق اإلطالع على البيانات المتعل ة بالمنشآت المصنضة ،وحدود حق اإلطالع.

- Abdelhafid Ossoukine, la transparence administrative, édition DAR EL GHARB, 2002, p.15.

يعتبرر ذر ا ارمرجرل ارمعنرول بارير اإلية اةداريررةي و ارر ن يردرس مرل ث ررد ارباحررأ سبرد ارح ريي أو رليل بارت

1

ري و ارتررد ي

ارح إلي اةس م و اةط ع سلى اروثائ اةداريةي م د ار أ ا يا إلي د ار ة تطور ارح إلي اةس م إلي ارجزائري و ي تمد
ذر ا اربحررأ أذميتررد ارعمليررة ارميدانيررة بررارنير مرررى طبيعررة ارمو رروع ارمعرررول و ذررو ح ر ارجمعيررا
اةط ع سلى اروثائ إلري حرأ ارإلرراد و ارجمعيرا

إلي اةس م و اةط عي رمزيد مل ارت

اربيئيررة إلرري اةس ر م و

و اةدارا و ارق را سلرى تهييرر ذنيراتقم و مروا قم مرل مو روع ارحر

ي راجل ارمؤرف ار اب .
- Abdelhafid Ossoukine, op. Cit, p., 16.
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2

المبح األوو  :تطوح الحق في اإلعالم في الجزائح

يعتبح الض ه بات الحق في اإلعالم علرى المسرتوس اإلداح صربح حرد م ت ريات

الديمو حاطية الحديثرة ،ألنره يزيرو السرحية التري تحريط باألعمراو اإلداحيرة مرت خرالو التعرحق
عليها ومنا شتها ،ذلك ت الديمو حاطية ال تعني المشراحكة فري مناسربات محردد كاالنتخرال

وان طرراع العال ررة برريت الم رواطت واإلداح بعررد ذلررك ،موانمررا تعتبررح عمليررة مسررتمح وال تتعلررق
بالمسائو التري تهرم الدولرة ف رط ،موانمرا تمترد إلرى ال رايا التري تهرم المنط رة و البلديرة و
الجمعية و المهنة ،وال تكوت فعالة –الديمو حاطية -إال إذا كانت شاملة ومستمح (.)3
عررحق الحررق فرري اإلعررالم واإلطررالع علررى الوثررائق اإلداحيررة ثررال محطررات برراحز ،

وتاثح كغيحه مت جملة ح وق اإلنسات باألنلمة السياسية التي محت بها الجزائح.
ارمطلب ارو  :مرحلة ارتعتيم اةدارن

عحق حق إنشاء الجمعيات ت لصا كبي اح طيلة ثال عشحيات مت جرحاء اإلشرحاق

المباشرح لرررداح علررى إنشرائها وم اح بتهررا ومتابعتهررا( ،)4و ررد صراحبت محاحررو الت ررييق علررى
ححية إنشاء الجمعيات ت يي ا مماثال على الحق في اإلعالم بالنسبة للجمعيات ،ألت الحرق
الثاني هو تابى لوجود الجمعية وبالتالي فإت مت البديهي ت يصاحل الت ييق على إنشراء

الجمعيات الت ييق في حصولها على المعلومات والبيانات.

عحق الحق في اإلعالم بالنسبة للجمعيات مححلة مت التعتيم اإلداح الناتج عت

انضرحاد السررلطة السياسررية بالتسررييح واإلشرحاق ،والررذ كررات نتررا

ناعررة سياسررية ت رروم علررى

فكح إ امة دولة وية ومست ح  ،لذلك امت باعتماد نلام محكزية التخطيط وتحديد األهرداق
المسطح مسب ا ،هذه ال ناعة مدت السلطات اإلداحية بصالحيات ت ديحيرة واسرعة ومبهمرة،

ممررا دس كمررا يررحس األسررتاذ وسرروكيت إلررى تعطيررو الديمو حاطيررة الترري تعتبررح ساسررا للححيررة

والحق في اإلعالم(.)5

- Abdelhafid Ossoukine, op. Cit, p., 11.
4

 -باير اردورة ت ييقا سلى حرية منيا ارجمعيا

ارجمعيا ي و ل ا مل ث

ابتدا مل ث

مر وم  1971ارر ن يحرد مرل

ر حية حريرة منيرا

انول  1987ارمتعل بارجمعيا ي و رم يتم تلريس ذ ا ارح ب ورا إلعارة مال مل ث

انول

 1990ارمتعل بارجمعيا .
- Abdelhafid Ossoukine, op. Cité, p. 14.
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3

5

ارمطلب ارثاني  :مرحلة االن تاح اةدارن  :مرحلة اةس ل وارت ريح
دخلررت اإلصررالحات الخاصررة بح رروق اإلنسررات عامررة والحررق فرري اإلعررالم بصرروح

خاصة مححلتها النشطة والمعلنة خالو فتح الثمانينرات ،مرت خرالو المصراد ة علرى الميثراق
اإلفحي رري لح رروق اإلنسررات بالمحسرروم  ،06-87وتررم التجسرريد الحسررمي لمبادئرره وبخاصررة
المراد  1/9منرره والتري تررنص علرى الحررق فرري اإلعرالم ،بإصررداح المحسروم المررنلم للعال ررات
بيت اإلداح والمرواطت ،وتواصرلت اإلصرالحات التري مسرت الححكرة الجمعويرة بصروح مباشرح

مررت خررالو إصرررداح ررانوت الجمعيرررات لسررنة  1987والررذ خضرررق مررت ال يرررود الترري كانرررت
تضح ها الدولة على ححية إنشاء الجمعيرات ،واكتملرت مرى صردوح رانوت الجمعيرات الجديرد

لسنة .1990

ارمطلب ارثارأ  :مرحلة م

ح أدا ارعم اةدارن

حغم التصحيح واإلعالت عرت المبرادا التري تجسرد حرق اإلعرالم ،إال نره لرم تكرت
()6

هنرراك مماحسرررة ح ي يرررة لهرررذا الحرررق علررى حض الوا رررى ،ممرررا دفرررى السرررلطات السياسرررية
بمحاجعة األسس التي بني عليها العمو اإلداح وعال ة المواطت باإلداح .

لذا جاءت محاوالت اإلصالح التري مسرت األداء اإلداح التري باشرحتها السرلطات

العمومية سرنة  2000مرت خرالو لجنرة سربيح ،والتري خلصرت التاكيرد بصروح غيرح مباشرح
علررى وجررود مماحسررات وسررلطات خضيررة ت

الثالثة ،التشحيعية والتنضيذية وال

ائية(.)7

رري علررى المبررد الت ليررد للضصررو برريت السررلطات

المبح الثاني  :اإلطاح ال انوني للحق في اإلعالم في المواد البيئية

تتروزع المصرادح التري ت رح برالحق فري اإلعرالم واإلطرالع علرى الوثرائق اإلداحيررة،

بيت المصادح الدولية والداخلية ،سنتناوو المصادح الدولية في هرذه الجزئيرة ،ونتعرحض بعرد
ذلك إلى المصادح الداخلية مت خالو التطحق إلى التاصيو ال انوني للحق في البيئية

العناصح الالح ة.

6

 -جررا

مبررادرا إلثامررة رئرريس ارجمقوريررة ار رريد سبررد ارعزيررز بوت ليقررة ة ر ح ارعديررد مررل طاسررا

مثتلررف ذ ر ق ارقطاسررا

مت

اردورررةي و ررد مثل ر

بلجررال بحررأ ثا ررة للجنررة مراجعررة ارمنيومررة ارتربويررة و رجنررة م ر ح ارعدارررة و رجنررة اة ر ح

اةدارن.
- cf. Abdelhafid Oussoukine, op. Cité, p. 22.
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ارمطلب ارو  :ارم ادر اردورية رلح إلي اةس م إلي ارمواد اربيئية
تعتبح المصادح الدولية للحق في اإلعالم فري المرواد البيئيرة هامرة و ساسرية فري

االعتحاق بهذا الحق ،وتستمد هذه األهمية مت صو نشا انوت حماية البيئة والرذ لهرح
وتبلروح بصروح كبيرح علرى السراحة الدوليرة مرت خرالو العديرد مرت النردوات الدوليرة الخاصرة

بحماية البيئة.

ار رع ارو  :ندوا ارمم ارمتحدا رلبيئة ر نة  : 1972مي د أ س ارح إلي اةس م اربيئي
ولررت االتضا يررات الدوليررة البيئيررة مكانررة خاصررة لمف رحاد والمجتمررى المرردني ،فرري

المشاحكة في حماية البيئرة ،إذ نصرت نردو األمرم المتحرد لبيئرة المنع رد بسرتوكهولم سرنة

 ،1972مررت خررالو المبررد الحابررى( )04علررى نرره :ح يتحمررو اإلنسررات مسر ولية خاصررة عررت
المحافلرررررة والتسرررررييح الع النررررري للثرررررحو الم لضرررررة مرررررت النباترررررات والحيوانرررررات البحيرررررة و

مساكنها...ح( ،)8وينص المبد التاسى عشح ( )19مت ندو ستوكهولم على

حوح ح تطويح

التعلرريم البيئرري لمجيرراو الشررابة والكبرراح ،موانرراح الررح العررام وتحسرريس األف رحاد والم سسررات
والجماعات بمس ولياتهم فيما يتعلق بحماية وتح ية البيئة)9(...ح.
جراء المبرد الحابرى مررت نردو سرتوكهولم بتعمريم مسر ولية المحافلرة علرى البيئررة

علرى كرو إنسرات ،وجراء المبرد التاسرى عشرح لي كرد علرى

رحوح التعلريم والتحسريس موانراح

الح العام بالمسائو البيئية ،هذه الولائق كلها تنسجم مى هداق جمعيرات حمايرة البيئرة،
مت حي المساهمة في التوعية والتحسيس والن او البيئي.

ار رع ارثاني :ندوا ريو ديجانيرو :نحو ت عي دور حماية اربيئة

نرررص المبرررد العاشرررح مرررت إعرررالت مرررة األحض المنع رررد بحيرررو ديجرررانيحو عرررام

 ،1992في المبرد العاشرح منهرا علرى ت :ح حسرت طحي رة لمعالجرة المسرائو البيئيرة ،هرو
مات مشاحكة كو المواطنيت المعنييت ،وعلى المستوس المناسل ،وعلرى المسرتوس الروطني

ينبغرري ت يكرروت لكررو فررحد حررق اإلطررالع علررى المعلومررات الترري تحوزهررا السررلطات العامررة
والمتعل ة بالبيئة ،بما في ذلك المعلومات المتعل ة برالمواد والنشراطات الخطيرح  ،كمرا ينبغري
ت يكوت لكو فحد حق المشاحكة في المساحات المتعل ة باتخاذ ال اححات البيئية.

8

 -ارمبدأ اررابل مل ندوا ارمم ارمتحدا رلبيئة ارمنعقدا ب تولقورم سام 1972ي إلي :

– -la planete tèrre entre nos mains, conférence des nations unies sur l'environnement de Rio de Janeiro
juin 1992 , la documentation Française, Paris-1994, p, 55.
9

 -ارمبدأ ارتا ل سير  19مل ندوا ارمم ارمتحدا رلبيئة ارمنعقدا ب تولقورم 1972ي ارمرجل ار اب ي ص.57 -

18

كمررا ينبغرري علررى الرردوو تشررجيى تحسرريس ومشرراحكة الجمهرروح مررت خررالو و ررى

المعلومات تحت تصحفه)10(...ح.

جررراء المبرررد العاشرررح مرررت نررردو مرررة األحض كثرررح و ررروحا ،إذ رررحت المشررراحكة

الح ي ية لمفحاد والجمعيات بالحق في اإلطالع على الوثائق والبيانات البيئية ،ومنره فبردوت

تجسرريد الحررق فرري اإلعررالم فرري الم رواد البيئيررة ،فإنرره ال يمكررت الحرردي عررت مشرراحكة األف رحاد
والجمعيات.

ار رع ارثارأ  :ارميثا ارعارمي رلطبيعة
نررص المبررد الثال ر والعشررحوت ( )23مررت الميثرراق الرردولي للطبيعررة علررى نرره

حيمكت لكو شخص ومى محاعا األحكام التشحيعية لدولته ،ت يشاحك بصضة انضحاديرة و مرى
شخاص آخحيت في صنى ال اححات التي تهم مباشح البيئة ،وفي حالة تعحض هذا الشرخص

ل حح فإنه يحق له استعماو طحق الطعت للحصوو على تعويض.

ونص المبد الحابى و العشحوت ( )24مت نضس الميثاق على نره ح ينبغري علرى

كو فحد ت يلتزم باحكام هذا الميثاقت سواء تصحق هذا الضرحد بصرضة انضحاديرة ،و فري إطراح

جمعية ،و مى شخاص آخحيت و في إطاح مشاحكته في الحيرا السياسرية ،ت يجتهرد فري

تح يق األهداق واألحكام األخحس المتعل ة بهذا الميثاق(.)11

ارمطلب ارثاني  :ارم ادر ارداثلية رلح إلي اةس م إلي ارمواد اربيئية

تنراوو المشرحع الجزائررح الحرق فرري اإلعرالم واإلطرالع علررى البيانرات والمعلومررات

مررت خررالو نصرروص انونيررة وتنليميررة متضح ررة ،منهررا النصرروص الخاصررة ك ررانوت الواليررة

والبلديررة ،التعميررح ،الصرريد ،ال رجيج ،والتلررو وغيررحه مررت الموا رريى األخررحست ومررت خررالو

نصوص تنليمية مت خالو محسوم  131 – 88المنلم للعال ة بيت اإلداح والمواطت(.)12

10

 ارمبدأ ارعاير  10مل نع ل مة اررل ريو ديجانيرو 1992ي ارمرجل ار اب ص.47 .- A. kiss, droit international de l'environnement, éditions Pedone, 1989, p., 25.

12

 -ارمر وم  131 – 88ارمؤرخ إلي  04يوريو 1988ي ينيم ارع ا

19

بيل اةدارا و ارمواطل.

11

ار رع ارو  :ار اس ارد تورن رلح إلي اةس م  :وارميارلة إلي ت يير ارحياا ارعامة
ال يوجد نرص دسرتوح ي رح بصروح مباشرح الحرق فري اإلعرالم واإلطرالع ،ونرص

بصوح غيح مباشح على عردم جرواز حجرز
وسائو التبليغ واإلعالم إال بم ت ى مح

مطبروع و تسرجيو و يرة وسريلة خرحس مرت

ائي(.)13

ار رع ارثاني  :ار اس ارتيريعي وارتنييمي رلح إلي اةس م
ي ت رري مو رروع حمايررة البيئررة نلر اح لتشررعبه تلررافح جهررود جميررى شررحكاء اإلداح

مت مواطنيت وجمعيات وم سسات ا تصادية لصيانة البيئة والمحافلة عليها ،وسوق نحكرز

هنا في هذا البح على دوح الجمعيات في حماية البيئة ف ط.

مررت جررو بع ر حوح المس ر ولية والي لررة لرردس األف رحاد فرري حمايررة البيئررة ،نررص

المشحع الجزائح على نه يتعيت على كو فحد السرهح علرى صريانة الثرحو الطبيعيرة( ،)14وال
يمكررت ت نررو ل هررذا الحررس والي لررة البيئيررة فرري المجتمررى المرردني ،دوت تحسرريس المرواطت

باهمية اإلطالع على األحواو البيئية المحلية والجهوية والوطنية.
أوال  :ارح إلي اةس م مل ث

انول اربلدية

مرررت جرررو إشرررحاك المرررواطنيت وحرررثهم علرررى االهتمرررام بتسرررييح الشررر وت المحليرررة

وبسربل حبهررا مررت المرواطنيت تعتبررح البلديررة ف رو ف رراء للتواصررو مررى المرواطت( ،)15نررص
ررانوت البلديررة  08-90علررى فررتح جلسررات المجررالس الشررعبية البلديررة للجمهرروح لالسررتماع

إلى منا شاتها بصوح مبدئية ،ويمكت ت تكوت مغل ة في حالة منا شة األو اع األمنية و

حضررل األمررت( ،)16إال ت العررائق الرروا عي الررذ يمكررت ت يحرروو دوت التمتررى بهررذا الحرررق،
واحتجا اإلداح بتعطيو هذا الحق هو إمكانية تخصيص مكرات لح روح الجلسرات( ،)17كمرا
ت مجررحد االعترحاق التشررحيعي بررالحق فرري اإلعررالم واإلطررالع علررى الوثررائق البلديررة وح رروح

13
14

 ارمادا  38مل د تور .1996 ارمادا  08مل انول  03 – 83ارمتعل بحماية اربيئة.- Abdelhafid Ossoukine, op., cité. P., 207.

16

 ارمادا  19مل انول  08-90ارمتعل باربلدية.- Abdelhafid Ossoukine, op., cité. P., 208.

20

15

17

جلسرراته لرريس غايررة فرري حررد ذاترره ،أل ت مجررحد ثبرروت هررذا الحررق ال يخرروو حررق الترردخو فرري
المداوالت و في مساح اتخاذ ال حاح(.)18

كما نص انوت البلدية وتشجيعا للنشرح علرى ال يرام بعمليرة النشرح لرعرالم عرت

المرررداوالت واالجتماعرررات عنرررد مررردخو اعرررة المرررداوالت( ،)19وتترررولى البلديرررة بعرررد انتهررراء

المداوالت نشحها خالو ثمانيرة يرام التري تلري انع ادهرا(م ،)21ويحرق لكرو شرخص اإلطرالع
على مداوالت المجلس الشعبي البلد وال اححات التي يصدحها (م.)22

تلتزم البلدية بجمرى المعلومرات والوثرائق والع رود والملضرات الت نيرة التري يتطلبهرا

عمرررو األجهرررز البلديرررة والم اح برررة الدائمرررة لحضرررل الصرررحة والن ررراو العموميرررة علرررى مسرررتوس

البلدية ،عت طحيق مكاتل حضل الصحة(.)20

يررحس األسررتاذ وسرركيت ت ررانوت البلديررة ال يشررتحط

شررحط لتمتيررى األشررخاص

بررالحق فرري اإلعررالم س رواء مررت خررالو ح رروح الجلسررات العامررة ،و اإلطررالع علررى مررداوالت

و ر اححات المجرالس الشرعبية البلديرة فري م رح البلرديات المخصرص للنشرح ،ويسرتو المررح ت
يكوت الشخص ي طت بالبلدية و ال ي طت بها ،كما ت مصطلح شخاص يشمو األشرخاص

الطبيعيررة والمعنويررة( ،)21وهررو بررذلك يشررمو حررق الجمعيررات إلررى جانررل األشررخاص المعنويررة
األخحس العامة منها والخاصة.

الغحض مت إشحاك المواطنيت في حماية البيئة كما يحس الض ره يتمثرو فري إ حرام

()22

المررررواطت كعنصررررح تررررابى لرررررداح و كهيئررررة للم اح بررررة ،لتح يررررق ديمو حاطيررررة تشرررراحكية

).(démocratie participative

ينحصررح حررق اإلعررالم واإلطررالع مررت خررالو ررانوت البلديررة فرري مررداوالت المجلررس

الشررعبي البلررد و اححاترره ،ولررم تتنرراوو المرراد  22منرره حررق اإلطررالع علررى بعررض الوثررائق

الهامة األخحس مثو الميزانية والضواتيح والع ود والوثائق الحساسة(.)23

- Abdelhafid Ossoukine, op. Cité, p.213-214.
19
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18

 ارمادا  3 / 13مل انول  08-90ارمتعل باربلدية.ارمادا  02مل ارمر وم  146- 87ارمؤرخ إلي  30يونيو 1987ي ارمت مل منيا ملاتب رح ي ار حة اربلدية.- Abdelhafid Ossoukine, op. Cité. P., 209.
- MICHEL PRIEUR, droit de l'environnement, op. Cité, p., 101.
- Abdelhafid Ossoukine, op. Cité, p.191.
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22
23

ثانيا  :ارح إلي اةس م مل ث

انول اروالية
()24

يخرررتص المجلرررس الشرررعبي الرررروالئي فررري حمايرررة البيئررررة

إلرررى جانرررل ب يررررة

االختصاصات األخحس ،وتتم منا شة هذا المو وع وب ية االختصاصرات األخرحس عرت طحيرق
المداوالت ،و د لزم المشحع الجزائح إعالم الجمهوح بجدوو عمراو المرداوالت برو إجحائهرا
 ،في األماكت المعد خصيصا لرشهاح(.)25

هررررذه اإلمكانيررررة تعررررد هامررررة ألت المشررررحع مررررنح حررررق اإلطررررالع المسرررربق علررررى

المو رروعات المعحو ررة للمداولررة فرري المجلررس الشررعبي ال روالئي ،حتررى تسررتطيى جمعيررات
حمايرررة البيئرررة تح ررريح ومعاينرررة المو ررروع المعرررحوض للمنا شرررة ،حترررى ال يحرررد عنصرررح
المضاجا في اتخاذ ال اححات المتعل ة بتسييح العناصح البيئية.

كمررا لررزم المشررحع نشررح مسررتخلص عررت مداولررة المجلررس الشررعبي ال روالئي ،فرري

األماكت المخصصرة إلعرالم الجمهروح ،وخرالو مهلرة الثمانيرة يرام التري تلري دوح المجلرس

الش رعبي ال روالئي( ،)26وباسررتثناء الموا رريى الترري تخ ررى لسررحية اإلعررالم بموجررل نصرروص
انونيررة وتنليميررة صررحيحة( ،)27فإنرره يحررق لكررو شررخص ت يطلررى فرري عرريت المكررات علررى

محا ح مداوالت المجلس الشعبي الوالئي و ت ياخرذ نسرخة منهرا علرى نض تره ،وتاكيردا منره

علررى حررق اإلطررالع علررى المحا ررح المتعل ررة بمرداوالت المجلررس الشررعبي الروالئي ،ف ررد لررزم
المشحع وبنص صحيح المصالح المعنية بتنضيذ هذا اإلجحاء(.)28

وفي إطاح توسيى وتكحيس الحق في اإلعالم في المواد البيئية ،تتولى المضتشرية

الوالئية للبيئة ،تح ية عماو اإلعالم والتحبية والتوعية في مجاو البيئة(.)29

24

 -ارمادا  58مل انول  09 – 90ارمؤرخ إلي  07أبري  1990ارمتعل باروالية .ج  .ر  .سدد.1990 / 15 :

25

 -ارمادا  14مل انول  09 – 90ارمتعل باروالية ار اب .

26

 -ارمادا  20مل انول  09 – 90ار اب .

27

 -يتم ارتعرل رلحاال

رق ق ارحاال

ارتي ال يجيز إليقا ارميرع ارج ازئرر ارحر إلري اةطر ع بارن ربة رلمرواطنيلي مرل ثر

ارتطرر

سلى ان راد و بح ب تق يم ارموا يل إلي ذ ق ارد ار ة.

28

 -ارمادا  21مل انول  09 – 90ار اب .

29

 -ارمادا  6 / 2مل ارمر وم ارتن ي ن  60 – 96ارمؤرخ إلي  27ينراير 1996ي و ارمت رمل محرداأ م تيرية رلبيئرة إلري

اروالية.

ج  .ر .سدد.1996/ 07 :

22

ثارثا  :اةطار ارتنييمي ر ستراف بارح إلي اةس م :مل ث

مر وم131/88

 .1مج ار ا اةس م :
يتعيت على اإلداح ت تطلى المواطنيت علرى التنليمرات والتردابيح التري تسرطحها،

وينبغي في هذا اإلطاح ت تستعمو وتطوح

سند مناسل للنشح واإلعرالم( ،)30كمرا يتعريت

عليهررررا ت تنشررررح بانتلررررام التعليمررررات والمناشرررريح والمررررذكحات واآلحاء الترررري تهررررم عال اتهررررا
بررررالمواطنيت ،إال إذا وحدت حكررررام مخالضررررة لررررذلك ،مواذا لررررم يت ررررحح النشررررح فرررري الجحيررررد
الحسمية( ،)31فإنه ينجز في النشح الحسمية لرداح المعنية التري يرتم إعردادها ونشرحها وف را
ألحكام التنليم الجاح به العمو(.)32

يمكت للمواطنيت ت يطلعوا على الوثائق والمعلومات اإلداحية ،مى محاعا حكرام

التنليم الجاح به العمرو فري مجراو المعلومرات المحضولرة والمعلومرات التري يحضلهرا السرح
المهني ،ويرتم هرذا اإلطرالع عرت طحيرق االستشراح المجانيرة فري عريت المكرات و /و تسرليم

نسررم منهررا علررى نض ررة الطالررل بشررحط ت ال يتسرربل نسررخها فرري إفسرراد الوثي ررة و ي ررح
بالمحافلة عليها.

ويجررل علررى كررو م رواطت يمنررى مررت اإلطررالع علررى هررذه الوثررائق ت يشررعح بررذلك

بم حح مبيت األسبال وباإل افة إلى ذلك فإت إيرداع الوثرائق اإلداحيرة التري يمكرت الجمهروح
ت يطلى عليها في دائح المحضولات ال يمنى إيداعها ح ه في اإلطالع عليها(.)33

30
31

 ارمادا  08مل مر وم  131 – 88ار اب . -ارمو رروسا

ارترري يررتم نيرررذا إلرري ارجريرردا ارر ررمية ذرري لررايتي  :ات ا يررا

مقر ار ي مناييري مس نا
ما سدا ذ ق ارمو وسا

سلى ار ار

و ب غا ي ذ ق ارمو روسا

دوريررةي روانيلي و م ار رريمي ر ار ار

يرتم اةطر ع سليقرا ب رورا مبايررا مرل ثر

إلإند ينبهي اررجوع مرى ارجقاز اةدارن ارمعني رلح و سلى ارمعلوما

و ار ي

ارجريردا ارر رميةي و

ار زمرةي لراةط ع مرث

ارترثيص أو ارت ريح ارتري ي ردرذ ا رئريس ارمجلرس اريرعبي اربلردن أو اررواري أو ارروزير ارمللرف باربيئرة ح رب

ارحارةي أو د ار ة مدى ارتأثير سلى اربيئة أو مثطط يه ار ار ري ...اررو و ذري حراال

ح اةط ع إليقا و ل ا حدود ح اةط ع.
32

 -ارمادا  09مل مر وم  131 – 88ار اب .

33

 -ارمادا  10مل مر وم  131 – 88ار اب .
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ريأتي ت

ري مجر ار ا

ممار رة

كمرا يجرل علرى اإلداح ت ترحد علرى كرو الطلبرات و الوسرائو و التللمرات التري
يوجههررا المواطنرروت إليهررا ،ولهررذا الغررحض يجررل اسررتحدا هياكررو علررى المسررتوييت الرروطني

والمحلي تتكضو على الخصوص بالب في عحائض المواطنيت(.)34
 .2مرزامية ح اةط ع سلى اروثائ

يجل على المرولضيت ت ير دوا واجبراتهم طب را للتشرحيى والتنلريم المعمروو بهمرا

وال ي بو منهم

تذحع خصوصا فيما يلي :

 اعتحاض سبيو الوصوو إلى وثائق إداحية مسموح باإلطالع عليها -حفض إعطاء المعلومات،

مبحح،

 التسرربل فرري ترراخيح تسررليم الع ررود واألوحاق اإلداحيررة والمماطلررة فرري ذلررك دوتوكو إخرالو متعمرد باحرد الواجبرات المرذكوح آنضرا ،يمكرت ت ينجرح عنره تطبيرق

إحدس ع وبات الدحجة الثانية على محتكبيه ،وفي حالة العود يمكت تطبيرق إحردس الع وبرات

مت الدحجة الثالثة(.)35

و رررد يتعرررحض المولضررروت المخرررالضوت لمحكرررام السرررلضة المتعل رررة بحرررق اإلطرررالع

وغيحها مما نص عليه المحسوم ،إلى ع وبات تاديبية د تصو إلرى العرزو مرى الححمرات مرت
حررق المعررا

فرري حالررة اعت اح ررهم سرربيو الترردابيح المتخررذ لتحسرريت العال ررات برريت اإلداح

والم رواطنيت ،وهررذا دوت المسرراس بالع وبررات المدنيررة والجزائيررة الترري يتعح رروت لهررا ،طب ررا

للتشحيى الجاح به العمو بسبل خطائهم الشخصية(.)36
اربيئة

ارمطلررب ارثارررأ  :حرردود ابليررة اةط ر ع سلررى اروثررائ اةداريررة ارمتعلقررة بحمايررة

يعتبح حرق اإلطرالع علرى الوثرائق اإلداحيرة هرو المبرد العرام ،وعردم اإلطرالع هرو

االستثناءت والذ ينبغي النص عليره صرحاحة مرت برو المشرحع ،كرالنص علرى عردم إمكانيرة
اإلطررالع علررى البيانررات المتعل ررة بالسررح الصررناعي ،والمنشررآت والمشرراحيى المنجررز لصررالح
34

 -ارمادا  34مل مر وم  131 – 88ار اب .

35

 -ارمادا  30مل ارمر وم  131 – 88ار اب .

36

 -ارمادا  40مل مر وم  131 – 88ار اب .
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وزاح الررردفاع الررروطني ،ألنهرررا تتعلرررق بررراألمت الررروطني وفررري هرررذا السرررياق اسرررتثنى المشرررحع
الجزائررح ص رحاحة خ رروع المنشررآت المصررنضة التابعررة لرروزاح الرردفاع الرروطني للتررحخيص و

التح يق و الم اح بة ،وخوو ال انوت وزيح الدفاع ال يام اال طالع بنضسره بهرذه المهرام(،)37
كمررا نررص ال ررانوت علررى ت توجرره طلبررات االستشرراح المتعل ررة بالمنشررآت المصررنضة المنجررز

لحسررال وزاح الرردفاع الرروطني إلررى الرروزيح المكلررق بالرردفاع ،وهررو الررذ يتررولى ال يررام بعملررة

اإلشهاح بما يتضق ومتطلبات الدفاع الوطني التي يتعيت عليه المحافلة عليها(.)38

كما يمنى اإلطالع على الوثائق المتعل ة بحاالت التلو اإلشعاعي ،و ما يعحق

بالسح النوو والتي تب ى مت االختصاص االستئثاح للمحافلة السامية للبح (.)39
و دح ال

بها اإلداح

اء الضحنسي الموا يى غيح النهائية واألعماو التح ريحية التري ت روم

مت ائمة الموا يى غيح ابلة لرطالع(.)40

المبح الثاني  :آليات مماحسة الحق في اإلعالم مت خالو النصوص البيئية

سررنعحض مررت خررالو هررذا المبح ر بعررض اآلليررات ال انونيررة المتاحررة للجمعيررات

لال ررطالع فرري ح هررا فرري اإلعررالم واإلطررالع علررى الوثررائق اإلداحيررة الترري تهررم نشرراطها فرري

مجراو حمايرة البيئرة ،كمرا سرنتعحض لدحاسرة فررق الحرق فري اإلعرالم فري المرواد البيئيرة مررت

خالو مشحوع انوت حماية البيئة والتنمية المستديمة.

ارمطلب ارو :طر ممار ة ارح إلي اةس م اربيئي
نعررحض مررت خررالو هررذا البح ر بعررض اآلليررات الخاصررة الترري تسررمح للجمعيررات

بمماحسة ح ها في اإلعالم البيئي.
37

 -ارمادا  84مل انول  03 – 83ارمتعل بحماية اربيئة.

38

 -ارمادا  13مل ارمر وم ارتن ي ن ر م  78 – 90ارمرؤرخ إلري  27إلب اريرر 1990ي و ارمتعلر بد ار را

مردى ارترأثير إلري

اربيئة.

ج  .ر  .سدد .1990 / 10 :
39

 -راجل ارقانول  72- 86ارمؤرخ إلي  08أبري  1986ارمت مل منيا ارمحاإلية ار امية رلبحأ.

 و راجل أي ا ارقرار اروزارن ارميترك ارمؤرخ إلي  10إلبراير 1988ي ار محدد رطر ارم ار بة إلي مجا ا تعما ارم ادراةيعاسية و ارجقزا ارتي تتورد سنقا أيعة ايونية

 و ارجررل أي ررا ارمر رروم ر ررم  54 – 88ارمررؤرخ إلرري  22مررارس  1988ارمت ررمل منيررا مرلررز ارحمايررة مررل اةيررعاع وارملي
- MICHEL PRIEUR, droit de l'environnement, 3° édition, dalloz, Paris. p. 105.
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40

ار رع ارو  :د ار ة مدى ارتأثير سلى اربيئة و يلة رإلس م اربيئي
يمكررت أل شررخص طبيعرري و معنررو يهمرره األمررح ت يطلررى فرري م ررح كررو واليررة

مختصة إ ليميا على دحاسة مدس التاثيح في البيئة ،بمجحد ما يبلغ الوزيح للوالي حاحه باخرذ

الدحاسة بعيت االعتباح( ،)41وباعتباح الجمعيات التي تنشط في مجاو حمايرة البيئرة ،مهتمرة
بجميى التاثيحات واالنعكاسات السلبية التي د يتسبل فيها المشحوع على الصحة العموميرة

والضالحررة والمسرراحات الطبيعيررة والحيروات والنبررات والمحافلررة علررى األمرراكت واآلثرراح وحسررت

الجواح( ،)42فإنه يحق لها المشاحكة في االستشاح المتعل ة بدحاسة مدس التاثيح في البيئرة،
ولرررم يمرررنح المشررررحع جمعيرررات حمايرررة البيئررررة الحرررق فررري منا شررررة دحاسرررة تررراثيح التهيئررررة

العمحانية(.)43

مت جو إنجاح دوحها في دحاسة مدس التاثيح على البيئة يجل علرى الجمعيرات

ت تلعرل دوح لجررات الخبررح و الخبررح الم رراد ( ،)44ألت منا شرة دحاسررة مرردس الترراثيح علررى
البيئرة تتطلرل خبرحاء ومختصريت مرت جرو إعرداد ت حيرح خبرح و خبرح م راد لمرا جراء فري

دحاسة مدس التاثيح في البيئة.

وال  :طحي ة إعالم الجمهوح بدحاسة مدس التاثيح في البيئة

ومت جو تضعيو تدخو الجمعيات فإت المحسوم اشتحط ت ي وم الوالي المعنري و
الوال المعنييت ،ت يتخذوا ب حاح تدابيح اإلشهاح لردعو الغيرح سرواء كرات شخصرا طبيعيرا و
معنويررا ،إلبررداء الررح فرري األشررغاو و عمرراو التهيئررة و المنشررآت المزمررى إنجازهررا ،ويعلررم

الجمهوح بال حاح الذ يامح بإشهاح دحاسة مدس التاثيح فري البيئرة ،عرت طحيرق التعليرق فري
م ح الوالية وم حات البلديات المعنية ،وفي األماكت المجاوح للمو ى المزمرى إنجراز األشرغاو
و عماو التهيئة و المنشآت فيه(.)45

41

 -ارمادا  08مل ارمر وم ارتن ي ن ر م  78 – 90ارمؤرخ إلي  27إلبراير 1990ي و ارمتعل بد ار ا

ارتأثير إلي اربيئة.

ج  .ر  .سدد.1990 / 10 :
42

 -ارمادا  02مل ارمر وم ارتن ي ن ر م  78 – 90ار اب .

43

 مر وم  91 – 87ارمؤرخ إلي  21أبري  1987ارمتعل بد ار ة تأثير ارتقيئة ارعمرانية.- MICHEL PRIEUR, droit de l'environnement, 3°édition, DALLOZ, paris, 1996, p., 118.

45

 -ارمادا  09مل ارمر وم ارتن ي ن ر م  78 – 90ار اب .
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44

كما يجل إشهاح دحاسة مدس التاثيح فري البيئرة عرت طحيرق نشرحها فري جحيردتيت

يرروميتيت علررى األ ررو( ،)46كمررا ي رروم ال روالي بتعيرريت محررافل لتسررجيو مررا ررد يصررله مررت آحاء

وحغبات وتللمات كتابيرة و شرضوية ،تنصرل علرى األشرغاو و عمراو التهيئرة و المنشرآت
التي تتعلق بها دحاسة مدس التاثيح في البيئة في سجو خاص ،مواذا لم يحد إليه
في نهاية الشهحيت ،ي ضو السجو الخاص بمالحلة ال شيء(.)47

تصرحيح

ينبغي على الجمعيات التي تحغل استشاح الملرق المتعلرق بدحاسرة مردس التراثيح

فري البيئررة ،ت تحسررو طلررل االستشراح إلررى الروالي المخررتص إ ليميرا ،وعلررى إثررح ذلررك يرردعو
الوالي صراحل الطلرل لرطرالع علرى الدحاسرة فري مكرات يعينره لره ،وخرالو مرد ال ت رو عرت

خمسة عشح يوما(.)48

ار رع ارثاني  :ارتحقي ارعمومي

سرنتناوو مرت خرالو هرذا الضرحع كيضيرة تنلريم التح يرق العمرومي ( وال) ،ون رائص
نلام التح يق العمومي (ثانيا).
أوال  :تنييم ارتحقي ارعمومي
يعتبررررح التح يررررق العمررررومي رررردم إجررررحاءات اإلعررررالم والترررري كانررررت تشرررركو نررررزع

الملكيررة( ،)49ونتيجررة لتنرروع مجرراالت التح يررق العمررومي

ررمت المنلومررة ال انونيررة ،سرريتم

التحكيز على حاالت التح يق العمومي المتعل ة بمو وعات حماية البيئة.

التح يق العمومي هو إجرحاء يهردق إلرى إخ راع العمليرة المتو عرة إلرى امتحرات

عمررومي ،مررت جررو تح يررق الديمو حاطيررة اإلداحيررة ،ويعتبررح مو رروع تهيئررة المجرراو مررت برريت
الموا ررريى المض رررلة إلشرررحاك المرررواطنيت والجمعيرررات فررري اتخررراذ ال ررر اححات المتعل رررة بحمايرررة

البيئررة( ،)50كالمشرراحكة فرري إعررداد المخطررط الترروجيهي للتهيئررة و التعميررح ،ومخطررط شررغو

46

 -ارمادا  10مل ارمر وم ارتن ي ن ر م  78 – 90ار اب .

47

 -ارمادا  11مل ارمر وم ارتن ي ن ر م  78 – 90ار اب .

48

 ارمادا  12مل ارمر وم ارتن ي ن ر م  78 – 90ار اب .- Abdelhafid Ossoukine, op. cité, p. 195.

49
50

- PHIIPPE ZAVOLI, la démocratie administrative existe –t- elle? Plaidoyer pour une refonte de
l'enquête publique et du référendum local. R.D.P. N°05 -2000.p.p, 1498-1500.

27

األ اح ي وحخصة البناء ،كما نجد تطبي ا آخح لمشاحكة الجمعيات فيما يتعلرق بدحاسرة مردس
التاثيح في البيئة.

تررتم مشرراحكة الم رواطنيت والجمعيررات عررت طحيررق إج رحاء تح يررق عمررومي حرروو

المشحوع الذ تحغل الجماعات المحلية في إنجازه ،وتتحدد هذه المشراحكة فري حالرة وجرود
نص يح اإلداح على استشاح الجمعيرات ،مرا فري حالرة غيرال نرص صرحيح فإنره ال يحرق

للجمعيرررات المشررراحكة فررري صرررنى ال رررحاح البيئررري ،وبرررذلك فرررإت حرررق المشررراحكة المسرررموح بررره

للجمعيررات هررو حررق محرردد انونررا ،و ررد عرردد المشررحع مجموعررة مررت الحرراالت فرري نصرروص
متضح ررة ،وسرريتم عح ررها بالتضصرريو لتبيررات اإلجرحاءات والمهررو المتاحررة للجمعيررات مررت جررو

تضعيو مشاحكتها في صياغة ال حاح البيئي.

ثانيا  :نقائص نيام ارتحقي ارعمومي
تتمثررو ن ررائص نلررام التح يررق العمررومي عامررة فرري اختيرراح الررزمت غيررح المناسررل
لمررنح مشرراحكة ح ي يررة لجميررى المرواطنيت ،ويلهررح الررن ص الثرراني مرردس الزاميررة المشرراحكات
المحصو عليها.

 .1مت حي اختياح زمت إجحاء التح يق

تتشررابه إلررى حررد التطررابق حرراالت التح يررق العمررومي الترري تهرردق إلررى حمايررة

البيئررة ،مررت خررالو الشررحوط اإلج رحاءات والمهررو ،إال ت هنرراك مجموعررة مررت الثغ رحات تتعلررق
بجميى حاالت التح يق العمومي ،والتي تضحغ في الكثيح مت األحيات التح يرق العمرومي مرت

هدفه الحئيسي المتمثو في إشحاك المواطنيت بصوح ح ي ية في صنى ال حاح البيئي.

تتمثررو هررذه الثغ رحات فرري عرردم تو رريح الررزمت المناسررل الختيرراح إج رحاء التح يررق

العمومي ،ذلك ت المشحع الضحنسي ذهل إلى اشتحاط عدم إجحاء التح يق العمومي في فترح

العطلة ،إال إذا كات األمح يهم السرياح ،مواذا تمرت خرالو فترح العطلرة فإنره يجرل تمديرد فترح
التح يق العمومي إلى حيت عود السكات الم يميت مت عطلهم.
كمررا يشررتحط النلررام الضحنسرري تنبيرره الجمهرروح واسررت حاء حدوده ،مررت خررالو تنلرريم

ل رراءات صررحضية  ،وكررذا استشرراح الجمعيررات ،و عررت طحيررق معرراحض دائمررة و عاح ررة،
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ويسمح النلرام الضحنسري للروالي باسرتعماو كرو اإلمكانيرات األخرحس التري يحاهرا الزمرة إلعرالم

الجمهوح(.)51

 .2مت حي مدس إلزامية هذه االستشاح

مبدئيا محافل التح يق الذ تعينره اإلداح غيرح ملرزم بالمالحلرات واالسرتنتاجات

الترري يت رردم بهررا الجمهرروح ،إذ نرره يمكررت ت ي تنررى برراآلحاء المخالضررة و نرره ال ي تنررى بهررا،
وبحسل الحالة فإنه يححح مالحلاته التي د يدفى في نهايرة المطراق اإلداح إلرى االحتضرال

بالمشحوع كما هو ،و نها تعدله و نها تعدو عنه تماما.

ال تتمتى اآلحاء المتحصو عليها مت الجمهوح با

ثح انوني،

نره ال يمكرت

إلرررزام اإلداح باألخرررذ بهرررا ،وبرررذلك فهررري مررراخوذ علرررى سررربيو االسرررتئناس والحصررروو علرررى
معلومات د ي ة ،كما ت استشاح الجمهوح تهدق إلى تجنل حفض ال حاح ومنازعته مت بو

الرح العررام ،كمررا ال يعتبررح اللجرروء إلرى الجمهروح سررند لتهررحل المسر وو مررت مسررئوليته فرري
اتخررراذ ال رررحاح ألت المشررراحكة ال تح رررى الجمهررروح إلرررى محتبرررة مسررراعد متخرررذ ال رررحاح (co-

) décisionوذلك حتى في حالة خذ اإلداح بآحاء المشاحكيت في االستشاح (.)52

نتيجرررة لعررردم إلزاميرررة آحاء المرررواطنيت فررري التح يرررق ،يرررحس الض ررره برررات التح يرررق

العمومي هرو مجرحد ح عمرومي ،و ت العال رة والحرواح الح ي ري يرتم بريت المحرافل المح رق
واإلداح  ،ألنه هو الذ ي وم بت ييم مالحلات وآحاء الجمهوح وهو الذ يبد آحائه النهائية

التي تحتكز عليها اإلداح (.)53

ومرررت جرررو دم حطرررة التح يرررق العمرررومي ي ترررحح الض ررره ،إلرررزام المحرررافل المح رررق

با تحاحات الجمهوح،

نه في حالرة وجرود غلبيرة اآلحاء المعبرح عنهرا معاح رة للمشرحوع

الم حح إنجازه ،فإنه يجل على المحافل المح ق في هذه الحالرة ت يحرحح مح ر اح ال يخرح

عررت االختيرراح العررام للجمهرروح ،وبهررذا يمكررت إلغرراء الوسررطاء – المحررافل المح ررق -الررذيت

يعتبحوت مصدح صعوبات ميدانية عديد (.)54

- PHILIPPE ZAVODI, op. Cité, directive du 14 mai 1976, p, 1510.
52

 -راجل رمزيد مل اريرح و ارت

51

ي حو مدى مرزامية اي ار اال تيارية ارتي يتقدم بقا ارجمقور إلي:
- Abdelhafid Ossoukine, op. Cité. p. 188 et s.
53
- PHILIPPE ZAVOLI, op. cité, p., 1522.
- PHILIPPE ZAVOLI, op. Cité, p., 1522.
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54

تعتبح االستشاح التي ت دمها الجمعيات و األفحاد لرداح غيح ملزمة لها في لو
النصررروص ال انونيرررة والتنليميرررة الحاليرررة ،إال ت مشرررحوع رررانوت حمايرررة البيئرررة والتنميرررة
المستديمة الجديد ،يولي همية بالغة للمشاوح ويخوو الجمعيات المعنية حق اإلدعاء مام

اء لحمو اإلداح على احتحام استشاحاتهم خاصة إذا جراء تصرحق اإلداح مخالضرا ل واعرد

ال

()55

حماية البيئة

.

ار رع ارثارأ  :تنييم ح اةط ع سلى اربيانا ارمتعلقة بارمنيآ ارم ن ة
نتنررراوو فررري هرررذا الضرررحع مرررت يثبرررت لهرررم حرررق االطرررالع علرررى البيانرررات المتعل رررة
بالمنشآت المصنضة ( وال) ،وحدود االطالع على هذه البيانات (ثانيرا) ،وطحي رة اعرالم الغيرح

بهذه البيانات (ثالثا).

أوال  :ح اةط ع سلى اربيانا ارمتعلقة بارمنيئا ارم ن ة

يمكررت

شررخص طبيعرري و معنررو

ت يطلررى فرري الواليررة و البلديررة ،حسررل

الحالرة علررى مررذكح إجابررة صرراحل الطلرل وعلررى اسررتنتاجات المنرردول المح ررق المعللررة(،)56

ومت هنا يحق للجمعيات اإلطالع على هذه البيانات.

ثانيا  :حدود ح اةط ع سلى اربيانا ارمتعلقة بارمنيآ ارم ن ة

تتحدد البيانات والمعلومات التي يمكرت اإلطرالع عليهرا باسرحاح و سراليل الصرنى،

التي ي ى لها المشحع الجزائح معيا اح مو وعيا ،وتحك إمكانية تحديد البيانات التي يعت رد
بانهررا تشرركو سررح الصررنى ،فرري متنرراوو صرراحل الطلررل ،إذ نرره يمكررت ت يحسررو فرري لررحق
منضصو المعلومات التي يعت د ت نشحها د ي د إلى إفشاء سح الصنى(.)57

كمررا يمكرررت للرروالي و حئررريس المجلررس الشرررعبي البلررد  ،عنرررد اال ت رراء حرررذق

المعلومات التي يعت د ت نشحها د ي د إلى إفشاء سحاح الصنى مت الملق المرذكوح كمرا
نصت عليه الماد  07وبناء على تصحيح صاحل الطلل(.)58

55
56

 ارمادا  35مل ميروع انول حماية اربيئة و ارتنمية ارم تدامة ارجديد ارمعرول حاريا رلنقاش أمام اربررمال. -ارمادا  4/13مل ارمر وم ارتن ي ن ر م  339 – 98ارمؤرخ إلي  03نوإلمبر 1998ي ي بط ارتنييم ارر ن يطبر سلرى

ارمنيآ

ارم ن ة و يحدد ائمتقا .ج  .ر  .سدد .1998 / 82 :

57

 -ارمادا  4 / 6مل ارمر وم ارتن ي ن ر م  339 – 98ار اب .

58

 -ارمادا  5 / 9مل ارمر وم ارتن ي ن ر م  339 – 98ار اب
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هذه الحالة الثانية في تحديد البيانات التي يعت د بانها تشكو سح الصنى ،والتري
ي د تكييضها كذلك إلى إخحاجها مت ائمة البيانرات التري يمكرت اإلطرالع عليهرا ،ومنره فرإت
هذا المعياح الشخصي في تحديد البيانرات ال ابلرة لرطرالع ال يمكرت ت يكروت فعراال فري كرو
الحاالت ألنره يمكرت ت يترذحع صراحل

مشرحوع برات بعرض البيانرات تشركو سرح الصرنى،

و د ي د هذا الو ى إلى إخ اح بعض البيانات التي د تشكو م ش اح علرى إمكانيرة حردو
حاالت التلو

و اإل حاح بالبيئة ،ويتم التحجج بهذه الذحيعة حتى يتعذح اإلطالع عليها.

ثارثا  :طريقة مس م ارهير باربيانا ارمتعلقة بارمنيئا ارم ن ة

تعلررق نسررم رحاح التررحخيص بإنشرراء المنشررا المصررنضة صررد إعررالم الغيررح فرري

األماكت التالية :

 -في البلدية مكات إ امة المنشا خالو مد شهح واحد،

 -في المنشا بصضة دائمة وبشكو محئي بالنسبة للمستضيديت مت الحخصة(.)59

المطلل الثاني  :نحو تكحيس تشحيعي للحق في اإلعالم في المواد البيئية

تطوح الحق في اإلعالم بوجه العام عبح المحطات الباحز التي تم بيانها عراله،

إال نه لم يتم تكحيس الحق في اإلعرالم تشرحيعيا حترى اآلت ،ويعتبرح مشرحوع رانوت حمايرة
البيئة والتنمية المستديمة هم محطة فري االعترحاق بصروح خاصرة برالحق فري اإلعرالم فري

المواد البيئية ألوو مح في الجزائح.

يعتبح هذا االعتحاق التشحيعي بالحق في اإلعالم -إذا تم اعتماده -كضريال ب لرل

العادات اإلداحيرة اإلحتجازيرة )،(les habitudes administratives de rétention

وألت تنليم هذا الحق كما هو معموو به لحد اآلت ال يحرد تغيير اح فري تصرحق اإلداح  ،ألت
السماح لرداح بتنليم هذا الحق مت تل اء نضسها ير د إلرى إعطراء اإلداح سرلطة انضحاديرة

وت ديحيررة لت حيررح مررا يمكررت ت تسررمح برراإلطالع عليرره ومررا ال تسررمح برراإلطالع عليرره ،هررذا
األسلول ال ي د إلى تطوح الحق في اإلعالم مواحساء معالم وا حة(.)60
إال ت تغيح النلام السياسي مت النلام السلطو إلى النلرام المضتروح ال ي رمت
بال حوح إ حاح الحق في اإلعالم ،ذلك ت تجحبرة كثرح مرت ثالثرة عشرح سرنة مرت االنضتراح

59

 ارمادا  18مل ارمر وم ارتن ي ن ر م  339 – 98ار اب- Abdelhafid Ossoukine, op. Cité, p.239.
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60

ومحاوالت اإلصالح اإلداح  ،لم ت د بعد إلرى تجلري مماحسرات شرضافة ووا رحة للحرق فري
اإلعالم ،لذلك يحس األستاذ وسكيت ت هرذه الغايرة ال يمكرت تح ي هرا إال بعرد إحسراء مضهروم

جديد للمواطنة ي وم على ساس االتصاو المتبادو بيت المحكروم والحراكم ومرت خرالو إيجراد

طحح جديد لرعالم اإلداح (.)61

ار رع ارو  :مجا و ور ح اةس م إلي ارمواد اربيئية
أوال  :حاال

ثا ة سل ارح إلي اةس م اربيئي
نص انوت البيئة الجديرد علرى نره يحرق لكرو شرخص و معنرو

الهيئات المعنية الحصوو على معلومات متعل ة بحالة البيئة.

يمكت ت تتعلق هذه المعلومات بكو المعطيات المتوفح في

ت يطلرل مرت

شكو ،وهي بذلك

تشمو كو المعطيات المتوفح لردس اإلداح فري شركلها المكترول و المحئري والشرضهي واآللري

 ، informatiséومرررحتبط بحالرررة البيئرررة والتررري تتنررراوو حالرررة الميررراه ،والهرررواء ،والتحبرررة،
والنبررات ،واأل اح رري والموا ررى الطبيعيررة ،والتلررو والم رراح ،و الترردابيح الترري لهررا انعكاسررات
ررراح و يحتمررررو ت لهررررا ترررراثيحات سررررلبية علررررى العناصررررح البيئيررررة والتنليمررررات والترررردابيح

واالج رحاءات والب رحامج والمخططررات الموجهررة ل ررمات حمايررة البيئررة وتنليمهررا ،تحرردد كيضيررة

اإلطالع على هذه البيانات عت طحيق التنليم(.)62

الضحع الثاني  :حاال

امتناع اةدارا سل تقديم ارمعلوما

ارمتعلقة بحارة اربيئة

تمتنرى اإلداح عرت ت رديم المعلومررات المتعل رة بحمايرة البيئررة فري جميرى الحرراالت

التي ال يلزمها فيها ال انوت بت ديم معلومات ،و في حالة البيانات التي تعتبح سحية.
أوال  :م قوم ار ر اةدارن

يعتبح األستاذ وسكيت ت المضهوم ال انوني للسح ال يزاو غام ا ذلك ألنره غيرح

مبنرري علررى سررس انونيررة وا ررحة وصررلبة ،كمررا نرره لررم يررتم تحديررد مضهرروم السررحية

(la

) confidentialitéمت بو اإلداح  ،لذلك يختلق مداها مت وزاح ألخحس ومت إداح ألخرحس
ومت مولق آلخح(.)63

- cf. Abdelhafid Ossoukine, op. Cit., p., 15.
62

 ارمادا  07مل انول  10-03ارمتعل باربيئة ار اب .- cf Abdelhafid Oussoukine, op. Cit, p., 19-20.
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63

لذلك فمرت هرم الع برات التري تواجره تطروح الحرق فري اإلعرالم ،هرو ترذحع اإلداح
د األشخاص و المواطنيت و المرحتض يت فري معلرم األحيرات بالسرح اإلداح  ،و رد تكحسرت

هذه الذهنية كما يحس األستاذ وسكيت لدس الهيئات اإلداحيرة فري الجزائرح وغيحهرا مرت الردوو

التي تستمد انونها اإلداح مت ال انوت الضحنسي ،مت امتناع اإلداح عت ت رديم

تبحيرحات

للمخررراطبيت برررال اححات التررري تصررردحها ،ويرررحس الكاترررل ت اإلداح تنلرررح إلرررى االشرررتحاك فررري
المعلومات التي بحوزتها مرى الرحاغبيت فري االطرالع عليهرا علرى نره ا تسرام للسرلطة ،لرذلك

تعتبح اإلداح ت الحرق فري اإلعرالم يخرحق مبرد السرحية اإلداحيرة ويسرمح للمحكروم بالتردخو

في تسرييح المصرالح العامرة ،ومعحفرة هويرة صراحل ال رحاح وهرو برذلك ير ثح فري حوح العمرو

اإلداح  ،الذ ال زاو يعتبح لحد اآلت عمال حياديا وغيح شخصي.

وبنراء علرى كرو مررا ت ردم تلجرا اإلداح إلررى حفرض مرنح حررق االطرالع كمبردإ عررام،

وتستثني منها الحاالت التي ينص عليها ال انوت صحاحة(.)64
اإلداح بهام

وفي غيال نصوص وا رحة تبريت مضهروم البيانرات والمعلومرات السرحية ،تحرتضل
واسى مت السلطة الت ديحية في تحديد البيانات السحية ،و د تعرحض المشرحع

الجزائررح مررت خررالو مشررحوع ررانوت حمايررة البيئررة والتنميررة المسررتديمة إلررى تحديررد بعررض

ال وابط لمضهوم السح التجاح .

ثانيا  :حدود ح االط ع سلى ارمعلوما

اربيئية  :ار ر ارتجارن ).(secret d'affaires

لم يتنراوو رانوت حمايرة البيئرة الجديرد علرى حردود السرح الصرناعي كمرا

وحد في مسود المشرحوع(،)65ولعرو األمرح مترحوك لبيانره وتضصريله فري المحاسريم التنضيذيرة
التي ستتخذ في هذا االطاح.

- cf Abdelhafid Oussoukine, op. Cit, p.,18-19.
65

64

-حيأ نص سلى مجموسة مل ارحلام وذي لايتي:

يح رأليثاص ارر يل ردموا معلومرا

رل رلطة اةداريرة حمايرة أ ررارذمي ثا رة معطيراتقم اريث رية وأ رراذم ارتجاريرةي وال

ي ررمح رررإلدارا بإإليررا ذر ق ار ررار ارترري ح ررل

سليقررا ب ر ة ر ررمية م 13مررل ميررروع ررانول حمايررة اربيئررة ارجديررد -03

.)10

* -لما يجب سلى ارمعني سند تقديمد رلمعلوما رلقيئة اةدارية ارمثت ة وارتي يقدر بأنقا تيل أ ار ار تجاريةي أل يقدمقا
من

لة سل ارمعلوما

ارمعلوما

ارثرى ويبيل بأنقا تيل أ ررار تجاريرةي وسليرد أل يعررل ار رباب ارتري سلرى أ ا رقا تليرف ذر ق

بأنقا أ راري وبنا سلى ذ ا تقدر اةدارا ارمثت ة ما م ا لان

انول حماية اربيئة .)10-03
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ذ ق ارمعلوما

تعتبرر أ ر ار ار م  17مرل ميرروع

ثارثا  :حاال

رإلل اةدارا ةس م اريثاص
لررم يتنرراوو كررذلك ررانوت حمايررة البيئررة الجديررد حرراالت امتنرراع االداح عررت ت ررديم

المعطيات ،كما وحد في مسودته( ،)66ولعو هذا المو وع متحوك كذلك للتنليم.
ار رع ارثارأ  :ممار ة ارح إلي اةس م إلي ارمواد اربيئية مل ث

انول اربيئة ارجديد

حغررم الض رحاغ الكبيررح فرري مجرراو تنلرريم حررق اإلعررالم فرري الم رواد البيئيررة ،وحغررم
االنتلرراح الطويررو لصرردوح ررانوت جديررد لحمايررة البيئررة والتطلعررات الترري صرراحبته مررت جررو

اسرركماو الن رررائص التررري عحفهررا رررانوت  03-83المتعلرررق بحمايررة البيئرررة ،إال ت ال رررانوت

الجديرد خيرل اآلمراو المحجرو ولرم يكرحس الكثيرح مرت األحكرام التري تخردم الحرق فري االعررالم
البيئي والتي وحدت في مسود مشحوعه ،والذ نص (المشحوع) علرى اجرحاءات جرد محضرز

تنص على حاالت تلزم اإلداح ( )67باعالم الجمهوح بصضة انضحادية ،واجحاءات خحس تخص

طلبات األفحاد( )68للحصوو على البيانات المتعل ة بالبيئة.

واإلرردا مررل مؤ رة سلررى أنقررا أ ررار تجاريررةي إلررإل ار رلطة اةداريررة يملررل أل تطلررب مررل ارمعنرري

* -وا ا ترم ترتيررب معلومررا

بارمر تقديم ملثص سل إلحوى ذ ق ارمعلوما ي م ا أملل رك وبدول أل يرتم مإليرا ذر ق ار ررار م  18مرل ميرروع رانول

حماية اربيئة ارجديد .)10-03

* -وال تعتبررر ارمعلومررا

ارترري تقرردمقا ارمؤ ررا

ار حة أو اربيئة أو باالإل ار از
أملل ارتو

مل ث

أو ار

أو ارن ايا

ذ ق ارمعلوما

أو اال تنتاجا

جوذرية ر احب ارمؤ ة.

* -لمايملل نير واإليا اربيانا

أو اال ررتنتاجا

واال تنتاجا

ارترري تتو ر مريقررا اةداراي وارترري تتعلر بارثطررار سلررى

ارتي تحدثقا ذ ق ارمؤ ةي ر ار تجاريرا secrets d'affairesي مال م ا
مرى ار رار ارتجارية رق ق ارمؤ ة وارتري يحقر مث ا ذرا م رلحة

مل ب اةدارا إلي حدود ار ر ارتجارن لما ذو مبيل إلري ار قررا ار رابقة م

 15مل ميروع انول حماية اربيئة ارجديرد)ي و رد أ رر ارميررع إلري ذر ا ارميرروع بإملانيرة مإليرا اةدارا رأل ررار ارتري ي ر قا
احبقا بأنقا تجارية بيرط مواإلقتد سلى رك م  16مل انول حماية اربيئة ارجديد).
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 -تمتنل اةدارا سل اال تجابة رطلبا

 م ا تعل ارمر بطلب بيانا -ارم ار اال

ارداثلية أن ارم ار

اريثاص إلي اةط ع سلى ارمعلوما

اربيئية إلي ارحاال

ارتارية:

أو وثائ رم تلتم بعدي أن تلول يد ارتح يري
ارتي تتم بيل ارم ارح اةدارية إليما بينقاي

 سندما يتم تحرير طلب االط ع بيل سامي م ا لررال إلرري نيررر بعررل اربيانررااربيئة ارجديد).

* -إلي جميرل ارحراال

أو ارمعلومررا

م رراس وتقديررد بارنيررام ارعررام وارمررل اررروطني م  19مررل ميررروع ررانول

ارتري تررإلل إليقرا اةدارا طلبرا رحرد اريرثال إلري ارح رو سلرى ارمعلومرا

يجب أل تعل رإل قا م  20مل ميروع انول اربيئة ارجديد).
67

 -ارتزام اةدارا بإس م ارجمقور ب ورا ان رادية:

34

أو بيانرا

أو وثرائ ي

كمرررا لرررم يتررربت الرررنص المصرررادق عليررره ل رررانوت حمايرررة البيئرررة الجديرررد الطعرررت
ال

ررائي( )69فرري حالررة حفررض اإلداح إعررالم الجمهرروح ،وهررو بررذلك يعتبررح تخررو عررت ترروفيح

مات ح ي ي يلزم اإلداح على تغييح ذهنياتها ومماحساتها.

كمررا غضررو ررانوت حمايررة البيئررة الجديررد الحررق فرري اإلعررالم عررت آثرراح النضايررات،

والررذ تررم الررنص عليرره فرري مسررود مشررحوعه( ,)70وكررذا الحررق فرري اإلعررالم عررت المخرراطح
الكبحس والذ نص مت خالله على المبد ف ط إذ نصت الماد  9مت هذا ال انوت على حق
الم رواطنيت الحصرروو علررى المعلومررات المتعل ررة باألخطرراح الترري يتعح رروت لهررا فرري بعررض

منرراطق وكررذا ترردابيح الحماي رة الترري تخصررهم ،ويطبررق هررذا الحررق علررى األخطرراح التكنلوجيررة

ذامة أل تقوم بإس م ارجمقور بدول مبطا ي سل ل حادأ يمس ب ورا مبايرا أو غيرر

* -تلتزم ل ذيئة تحوز معلوما

مبايررا ار ررحة ارعامررةي أو يحتمر أل ي رريبقاي وإلرري ذر ا اةطررار يجررب سلررى ذر ق ارقيئررة أل تقرروم بتبلير ارمعلومررا

ار زمررة

ةتقرا لر ار ررار ارمتو عرةي أو ارمتعلقررة برارطر ارل يلررة رمعارجرة ومواجقرة ذر ق ار ررار أو ارمثرراطر م  21مرل م ررودا
انول حماية اربيئة ارجديد).

* -لما يجب سلى ارقيئا
اربيئرةي و رررك مررل ثر

ارعامة أل تتث ارتدابير ارم نا بة رمد ارجمقور بل ارمعلوما

نيرر تقررارير ت

ارعامة وارم قومرة ارمتعلقرة بحاررة

رريلية ب ررورا منتيمررةي ويجروز رقررا سنررد اال ت ررا ارلجرو مرررى و ررائ اةسر م رلقيررام

بعملية مس م ارجمقور م  24مل م ودا انول حماية اربيئة ارجديد).
68

اريثاص إلي ارح و سلى اربيانا :

 -طلبا

* -سلى ل يثص يريد ممار ة حقد إلي اةس م واالط ع سلى اروثائ ارمتوإلرا ردى ار لطا
اربيئةي أل يقدم طلبا رإلدارا ارمعنية رلح و سلى ارمعلوما

اربيانا

ارعامة إليما يتعل بحماية

ارتي يرغب إليقاي ويجب أل يبيل إلي طلبد بد ة ارمعلوما

ار تي يرغب إلي ارح و سليقاي وال يجرب أل يلرول طلرب ذر ق ارمعلومرا

إلري

أو

ريهة سامرة رل ررك يثرو ررإلدارا

لطة حرمال ارمطارب مل ارتمتل بحقد إلي اةط ع م  19مل م ودا انول حماية اربيئة ارجديد).

* -يملل أل يلول تقديم ارمعلوما
واالحت اي باروثائ .

ويعتبر االط ع سلى ارمعلوما
انول حماية اربيئة ارجديد).
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 -ارطعل ارق ائي إلي حاال

واربيانا

ارمتعلقة بحماية اربيئة و حة ارعامة مل بنك ارمعلومرا

اةجابة غيرارمقنعرة ارتري رد

وإلقا رإلج ار ا
70

اربيئيرة مجانيرا م  23مرل م رودا

رإلل اةدارا ةس م اريثاص:

* -يملل رل يثص در بأل اةدارا د تع
مل ث

حرو مثتلرف ارعنا رر اربيئيرة مقترنرا بردإلل مبلر مراري ررإلداراي مقابر ارن رو

إلي رإلل طلبد ارمتعل بارح و سلى معلوما

سليرد بقرا اةداراي أل يقردم طعنرا

رائيا أمرام ارجقرا

ارثا ة بقا م  11مل م ودا ميروع انول حماية اربيئة ارجديد).

بيئية أو تجاذل

طلبدي

ارق رائية اةداريرة أو ارعاديرة

 -رلر يررثص ارحر إلرري مب غررد سررل ايثررار ار ررارا ب ررحة اةن ررال واربيئررة ارناتجررة سررل تجميررل ونقر ومعارجررة وتثرزيل

ارن ايا ي ول ا إلي مب غد بل ارتدابير ارمتث ا رمواجقة ذ ق ارمثاطر وارق ا سليقاي ويتم تحديد يروط ممار ة ذ ا ارح

سل طري ارتنييم م  25مل م ودا ميروع انول حماية اربيئة ارجديد).
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واألخطاح الطبيعية المتو عرة ،وترحك للتنلريم تنلريم كبضيرة مماحسرة هرذا الحرق( ،)71والحرق
في اإلعالم عت نوعية الهواء(.)72
 .2ارح إلي اةس م سل ارمثاطر ارلبرى
ي ررح مشررحوع ررانوت البيئررة الجديررد بحررق الم رواطنيت فرري اإلعررالم حرروو المخرراطح

الكبررحس ) )risques majeuresالترري يتعح رروت لهررا فرري بعررض منرراطق اإل لرريم ،وكررذا
الترردابيح المتعل ررة بحمررايتهم ،ويشررمو هررذا الحررق المخرراطح التكنولوجيررة والمخرراطح الطبيعيررة

المتو عة(.)73

وحد ت رررييق التمترررى برررالحق فررري اإلعرررالم حررروو المخررراطح الكبرررحس الطبيعيرررة و

التكنولوجيرررة مرررت خرررال و مسرررتوييت ،يتمثرررو المسرررتوس األوو فررري حصرررح هرررذا الحرررق علرررى
الم رواطنيت ف ررط،

لمشررخاص الررذيت يحملرروت الجنسررية الجزائحيررة ،وهررو عكررس مررا نررص

عليررره مشرررحوع هرررذا ال رررانوت فررري جميرررى الحررراالت األخرررحس التررري اسرررتخدم فيهرررا مصرررطلح

األشررخاص ،ويتمثررو المسررتوس الثرراني فرري ت ررييق هررذا الحررق فرري ا تصرراحه علررى المرواطنيت
الررذيت ي طنرروت المنرراطق الترري تتواجررد فيهررا مصررادح المخرراطح الكبررحس سررواء الطبيعيررة و
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 -لما حدد ميروع انول اربيئة ارجديد ارتدابير ارمتعلقة بإس م ارجمقور حو

نيررر ذر ق ارمعلومررا ي لمررا ارررزم
مل ارمثطط ارثاص بارتدث

ريا

اةنقا ول ا ارمح

ارتي يرتم إليقرا

رراحب ارمنيررأا بارميررارلة إلرري مسر م ارجمقررور إلرري ارمررالل ارمحا يررة رمنيررآتد ارترري تنرردرج

م  26مل م ودا ميروع انول اربيئة ارجديد).

وارم حي أنرد ورد ت ريي ارتمترل برارح إلري اةسر م حرو ارمثراطر ارلبررى ارطبيعيرة أو ارتلنوروجيرة سلرى م رتوييلي يتمثر

ارم توى ارو إلي ح ر ذ ا ارح سلى ارمواطنيل إلقرطي أن رأليرثال ارر يل يحملرول ارجن رية ارجزائريرةي وذرو سلرس مرا
نص سليد ميروع ذر ا ارقرانول إلري جميرل ارحراال

إلرري ت رريي ذ ر ا ارح ر و

ارثررى ارتري ا رتثدم إليقرا م رطلح اريرثاصي ويتمثر ارم رتوى ارثراني

ررق سلررى ارم رواطنيل ار ر يل يقطنررول ارمنرراط ارترري تتواجررد إليقررا م ررادر ارمثرراطر ارلبرررى رروا

ارطبيعيرة أو ارتلنوروجيرةي وبر رك ال يجروز مرث ريرثص ال يقريم بمنطقرة معر رة رمثراطر لبررى رمنيرأا مرا أل يطاررب بحقررد

إلي اةس م سل ارمثاطر ارتي يملل أل تت بب إليقا واةج ار ا
72

 -يعترف رل يثص سلى لام ارتراب اروطني بحقد إلي اةس م سل نوسية ارقوا و ثرارق سلرى ار رحة واربيئرةي وتعتبرر

اردورة ار امل رممار ة ذ ا ارح ور عارية ارمعلوما
73

ارمتث ا رمجابقة ذ ق ارمثاطر.

ونيرذا م  27مل م ودا ميروع انول حماية ارجديد).

 -ارمادا  09مل انول  10-03ارمتعل بحماية اربيئة إلي مطار ارتنمية ارم تديمة.

يرتم تحديررد لي يررة اال ررت ادا مرل ذر ا ارحر سررل طرير ارتنيريمي ويحرردد ارترردابير ارمتعلقررة برإس م ارجمقررور حررو
ول ر ا ارمح ر

ارترري يررتم إليقررا نيررر ذ ر ق ارمعلومررا ي ويلتررزم

ارمحا ية رمنيآتد ارتي تندرج

ارتي رم تعتمد.

ريررا

اةنقررا

رراحب ارمنيررأا بارميررارلة إلرري مس ر م ارجمقررور إلرري ارمررالل

مل ارمثطط ارثاص بارتدث ارمادا  26مرل ميرروع رانول حمايرة اربيئرة ارجديرد  10-03و

36

التكنولوجية ،وبذلك ال يجروز مرثال لشرخص ال ي ريم بمنط رة معح رة لمخراطح كبرحس لمنشرا
مررا ت يطالررل بح رره فرري اإلعررالم عررت المخرراطح الترري يمكررت ت تتسرربل فيهررا واإلج رحاءات

المتخذ لمجابهة هذه المخاطح.

 .3ارح إلي اةس م سل نوسية ارقوا
يعتررحق لكررو شررخص علررى كامررو الت رحال الرروطني بح رره فرري اإلعررالم عررت نوعيررة

الهرواء و آثرراحه علررى الصررحة والبيئررة ،تعتبررح الدولررة ال ررامت لمماحسررة هررذا الحررق ولضعاليررة

المعلومات ونشحها(.)74

المطلل الثال  :سبال عزوق المواطت و الجمعيات عت حق اإلطالع والتمسك عت الحق

في اإلعالم

ترردفى مجموعررة مررت العوامررو المرواطت الجزائررح مررت االمتنرراع عررت المشرراحكة فرري

المساح الت حيح -اتخاذ ال اححات ،-يعود إلى عدم توفح المواطت علرى معلومرات كافيرة حروو
طحي رة عمرو اإلداح  ،وكرذلك عردم و روح معرالم مماحسرة حرق اإلعرالم و لرم يتجسرد بصرروح

وا حة حغم المحاوالت المتخذ مت و ت آلخح(.)75

كما يعحق المجاو اإلعالمي المخصص للبيئة ن صا فادحا بالنلح إلى احتياجات

المرواطت فرري مجابهررة الم رراح واألخطرراح اإليكولوجيررة اليوميررة ،ويضسررح الكاتررل محمررد حبرراح

هرذا الرن ص وال  :بحربس اإلداح للمعلومرات الهامرة ...ثانيرا :ف رح المعطيرات المتروفح لرردس
...ثالثا :عجز ح ي ي لدس الهيئات المحكزية فيما يتعلق بالبيانات الموجهة للجمهوح(.)76

ويحس األستاذ وسكيت ت سبال عزوق الجمهوح والجمعيرات عرت اإلطرالع إلرى

جهو اإلداح ل واعد وت نيات النشح ،كرات تكروت الوثرائق غيرح م رحوء  ،و غمروض محتروس
الوثررائق المعحو ررة لرطررالع ،ويتو ررق مررت جهررة خررحس إ برراو الم رواطنيت علررى المشرراوح

74

 ارمادا  27مل ميروع انول حماية اربيئة و ارتنمية ارم تديمة ارمعرول رلنقاش سلى اربررمال.- Abdelhafid Ossoukine, op. Cité, p.190-191.

75

-M'hamed rebah, l'écologie oubliée, problèmes d'environnement en Algérie à la veille de l'an 2000.
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dition Marinoor, Algérie., pp., 217-219.ا
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واإلطررالع علررى طبيعررة ال ررائميت علررى مصررلحة اإلعررالم واألحشرريق( ،)7877وطبيعررة مضرروض
التح يق ) (commissaire enquêteurفي التح يق العمومي.

كمرررا يرررحس الكاترررل ت مرررت األسررربال التررري تررر د إلرررى عررردم تحضيرررز المرررواطنيت

والجمعيات على اإلطالع هو عدم اكت اح اإلداح بآحاء المواطنيت المحصو عليهرا ،و اعت راد
رية

غلل األشخاص برات اإلداح ال تلجرا إلرى إعالمهرم إال بعرد ت تحسرم مو ضهرا تجراه ال

المعحو ررة للمشرراوح  ،وبررذلك يعررزق غلررل النرراس عررت المشرراحكة فرري التح يررق العمررومي

الساخح(.)79

لت ليص هذه الهو بيت المجتمى المدني واإلداح وجل على الدولة ال يام بنشراط

إيجابي مت خالو و عها حيز التنضيذ وسائو عملية مرت جرو تح يرق ححيرة مماحسرة الحرق

فرري اإلعررالم( ،)80ذلررك نرره وعررو الررحغم مررت وجررود واعررد تررنلم الحررق فرري اإلعررالم وتسررلط
جزاءات على األعوات المخالضيت ،إال نه ال يمكننا ت نتصوح بات الحصروو علرى معلومرات
معينة سيمح دائما عبح الطعت ال

ائي ،ألت هرذا الطحيرق يجرل ت االسرتثناء واألصرو هرو

ت اإلداح هي مت يجل عليها تغييح ذهنياتها و ساليل عملها مى الجمهوح.

ثاتمة :

ل ررد طرراو االنتلرراح والتطلررى ل ررانوت جديررد لحمايررة البيئررة و ررد تنضسررت الصررعداء
البيئة والمدافعيت عنها بعد عحض مشحوع هذا ال انوت الجديرد للن را

نلر اح لمرا حملره مرت

تكحيسي ح ي ي للحق في اإلعالم فري المرواد البيئيرة ،وكرات ينتلرح ت يكروت هرذا المشرحوع

بعررد اعتمرراده نبحاسررا لمححلررة جديررد للتحرروو العميررق فرري اش رحاك الم رواطنيت والجمعيررات فرري
مجرراو حمايررة البيئررة ،إال ت كررو هررذه التطلعررات خابررت مررى األحكررام الهزيلررة الترري ت ررمنها
77
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 -مل ث

تجربتي ارمتوا عة مل ارعديد مل اةدا ار

ارمرلزية وارمحلية رلح و سلرى بيانرا

دري ارمنتثب ارمحلري وذر ا ارمطبروع ارر ن يتنراو دور ارجمعيرا

إلري حمايرة اربيئيرة واجقر

إل رري س رردم تع رراول ارلثي ررر م ررل ارسر روالي ولر ر ا بط ررع ي ررديد إل رري ارح ررو سل ررى ارمعلوم ررا
تو في وبعد لثرا ارتردد وار بر تح

لثيررر مررل ارحرراال
س را

79
80

بعل ارحيال سلى معلوما

ارترري واجقتقررا أل ارح ررو سلررى اروثررائ وارمعلومررا

سا مل ارتنييم وارد ة إلي ارمعلوما

- Abdelhafid Ossoukine, op. Cité, pp.196-197.
- Abdelhafid Ossoukine, op. Cité, p.231.
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رعوبا

واجر ر ار ا

لثيررا تتمثر

بيرو راطي ررة ال

تاإلقة وسامة وغير منيمةي و رد ا تنعر
تنبنرري سلررى س ررا

برريل م رلحة ومرت ر ي وحتررى ألرول من ر ا رألسروال اةداريريل ايثرريل إلرإني ررد
واال تقبا ار ئ .

ومعلومرا

ةنجراز

ررادإل

إلري

يث ررية ألثررر منقررا
ذيئرا

سلررى رردر

النص النهائي بعد اعتماده كما تم بيانه ،كما تم العود إلى نضس نلام المماطلة بعد إحالة
تنليم الحق في االعالم على التنليم.

حغررم التحرروو المحتشررم للنصرروص الترري تررنلم الحررق فرري اإلعررالم بصرروح عامررة

واإلعالم البيئي بصوح خاصة ،إال نه ينبغي مت اجو تح يق مشاحكة مدنيرة ح ي يرة تغييرح

كو ال وانيت والتنليمات التي ال زالت ت دس وتكحس التعتيم االداح وعد الث ة في المرواطنيت
للتعحق حتى على بسط المعلومات التي تهم حياتهم ومصيحهم والوسط الرذ يعيشروت فيره

بصوح مباشح .

وفرري الوجهررة الم ابلررة ل ررحوح تحرردي ال روانيت والتنليمررات مررت جررو الوصرروو

إلررى مشرراحكة ح ي يررة للمجتمررى المرردني ،فإنرره ي ررى علررى المجتمررى المرردني جمعيررات و ف رحاد
وم سسررات مس ر ولية التخرراذو فرري المطالبررة بالمعلومررات والبيانررات الترري ي ررمت ال ررانوت

والتنلرريم االطررالع عليهررا ،كمررا نرره ال يمكررت ت تكرروت هنرراك إمكانيررة لمماحسررة الحررق فرري
اإلطالع واإلعالم إال بتنمية وبع ث افة مواطنة ح ي ية.

لرذلك وجرل ت يكروت هنراك عمرو ح ي ري لتغييرح ذهنيرات اإلداح فري إ رحاح حررق

اإلطالع واإلعالم ،كمرا يجرل عمرو الكثيرح مرت جرو توعيرة المرواطنيت والجمعيرات بالمطالبرة

بح هم في اإلعالم واإلطالع على الوثائق البيئية سواء بالطحق الوديرة و غيرح الوديرة عرت
طحيق ال

اء.
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