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 أدرار-جامعة أحمد دراية
 الملخص:

البيئة هيي اإلايار الييع يعييه  يليا الويردع وهيي ترهية لاتيدهور والتيتدر نتيجية تيدا   
جماة من العوام ع وبغرض الحواظ تاى بيئة اايمة ات ي المشرع جماة من التيدابير بغايية 

أشي ا: التايوو وارهيرار حماية البيئة والمحا ظية تايلياع ويلين مين  يو: الومايية مين  ي  
صوح اروايا  المتهيررم مين  يو: بييان  الماحقة بالبيئة ويلن بالحواظ تاى م وناتلاع وا 
الهوابط التي تابق تاى المنشآت المصنوة لحماية البيئةع وبغيرض اشيران أ يراد المجتمي  

اييم   ييي تييدابير حماييية البيئييةع أميير المشييرع الجمائييرع ااييت داي التحقيييق العمييومي  اليييع ي
لامواانين  يي ببيدار رأيليي حيو: موهيوع يتعايق بحمايية البيئيةع وهيو يشي   دتامية أااايية 

 لمبدأ مااهمة المواانين  ي ات اي القرارات التي تتعاق بالحواظ تاى اومة البيئة.
التحقيييق العمييوميع البيئييةع مييوجم التييتديرع الم اييط التييوجيليع القييرار   الكلماااا الماتاحيااة

 البيئي.
Abstract 

Environment is the framework in wish the people live; it is 

vulnerable to degradation as result of several overlapping factors. In 

order to maintain a healthy Environment, the legislator adopted a 

number of measures to protect and preserve it. Through the 

prevention of all types of pollution and damages and to protect its 

components, and to reform the affected communities through the 

statement of controls applied to the classified establishments for 

environmental protection, and to involve members of society in this 

environmental protection measures, the Algerian legislator 
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approved the use of the public inquiry, wich allows citizens to 

express their opinion on a topic related to environmental protection. 

It is a fundamental pillar of a Citizens contribution principle in 

making decisions related to the safety of the environment. 

Key words: Public Investigation. The environment. Effect 

summary. Guideline. Environment Decision. 

 المقدمة:
تعتبييير البيئيييية اإلاييييار اليييييع يعيييييه بيييين الميييواان واليييييع يت ييييون ميييين المييييوارد الابيعييييية 
الوحيوييية والحيوييية  يياللوار والجييو والمييار واررض وبيياان اررض والنبييات والحيييوانع بمييا 
 ي يلن التراو الوراديع وأش ا: التوات  بين هيه المواردع و يا ارما ن والمنياظر والمعيالي 

 ة.الابيعي
ولما  ان تدهور البيئة أمر وارد نتيجة تدا   م تاف العوام  التيي أ رمتليا شيتى أنيواع 
التايييور الت نوليييوجي  يييي م تايييف المييييادينع  ونييين بيييات مييين الهيييرورع التيييد   لاحيييد مييين 
الميييادرات الايييابية لييييلنع والحوييياظ تايييى بيئييية ايييايمة ونظيوييية باتتبارهيييا أحيييد أهيييي الوايييائ  

متن بشيييي   تييييايع وهيييييا يقتهييييي مايييياهمة أ ييييراد المجتميييي  لحماييييية صييييحة المجتميييي  واييييو
 وجماتاتن  ي الحواظ تاى اومة البيئة من    اتتدار.

و ي هيا اإلاار تد   المشيرع الجمائيرع بات ياي جماية مين التيدابير بغايية حمايية البيئية 
-30والمحا ظة تايلاع ويلن من  و: ان موانين تنظي هيا اإلاار حيو صدر القيانون 

يع يحييدد مواتييد حماييية البيئيية  ييي باييار التنمييية الماييتدامةع واليييع ميين بييين أهدا يين اليي 03
الوماييية ميين  يي  أشيي ا: التاييوو وارهييرار الماحقيية بالبيئيية ويليين بالحويياظ تاييى م وناتليياع 
صوح ارواا  المتهررمع و يا تيدتيي اإلتيوي والتحاييم ومشيار ة الجمليور وم تايف  وا 

 لبيئة.المتد اين  ي تدابير حماية ا
واايييتتب  هييييا القيييانون بمرااييييي تنويييييية تصيييك  يييي يات اإلايييارع نيييي ر منليييا المرايييوي 

الييييع يهيييبط التنظييييي المابيييق تايييى المنشيييآت المصييينوة لحمايييية  091-30التنويييييع رميييي 
البيئةع اوار بتحديد مولوملا بدمة وحصر أنواتلاع وبيان اإلجرارات المتبعة إلنشائلاع  ميا 

مجيييا: تابييييق ومحتيييو  و يوييييات المصيييادمة تايييى  041-30ع رميييي حيييدد المرايييوي التنوييييي
 درااة وموجم التتدير تاى البيئة من مب  المنشآت المصنوة.
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ولما  ان من الصعوبة بم ان تحم  الح ومة لوحدها مااولية الحواظ تاى البيئية  يون 
رات المشييرع الجمائييرع م يين  ئييات المجتميي  أ ييراد ومنظمييات ميين المايياهمة  ييي ات يياي القييرا

ب صييوح حماييية البيئييةع وميين جمايية هيييه التييدابير الومائييية المتبعيية لحماييية البيئيية والحويياظ 
تايلييا نجييد التحقيييق العمييومي  اليييع ياييم  بوشييران المييواانين  ييي تماييية بصييدار القييرار 
اإلدارعع وهيييو يشييي   دتامييية أااايييية لمبيييدأ ماييياهمة الميييواانين  يييي ات ييياي القيييرارات التيييي 

 ة.تتعاق باومة البيئ
: التيييالي  ميييا المقصيييود بيييالتحقيق العميييومي  وميييا ومميييا ايييبق ي يييره يم ييين ايييرح التاييياا 

 موجبات اات دامن  وما اإلجرارات القانونية المتبعة لباوغ أهدا ن  وما نتائجن 
 يلن ما تحاو: الدرااة اإلجابة تاين من  و: الماابين التاليين 

 نالمااك ارو:  التحقيق العمومي وموجبات اات دام
 المااك الداني  بجرارات اات داي التحقيق العمومي ونتائجن.

 المطلب األول: التحقيق العمومي وموجباا استخدامه
التحقيق العمومي هو بجرار موتوح لاجمي  دون ميد يام  لاجملور أن ي ون تاى تايي 

 يراد و يا التعبير تن تقديره حو: مشروع ماع وبيلن يعد آليية ملمية لاماياهمة  يي بشيران أ
المجتم   ي بصيدار ميرارات يات أهميية بالغية  يي حمايية البيئية مين  ي  اتتيدارع ومين هييا 
يا  يييان  المناايييق وجيييك التعرييييف بيييالتحقيق العميييومي حتيييى يتجايييى معنييياه  الويييرع ارو: ع وا 
التحقييييق يا أهميييية بالغييية  يييي مشييياورم ومشيييار ة أ يييراد المجتمييي   يييي ات ييياي القيييرار  يييون مييين 

 رض بلى مبررات اات داي آلية التحقيق العمومي  الورع الداني .الهرورم بم ان التع
 الارع األول: تعريف التحقيق العمومي

ياييت دي مصييياا  التحقيييق العميييومي أو اعاتقصييار العميييومي بغييرض بشيييران م تايييف 
 ئيييات أ يييراد المجتمييي   يييي الشيييتن العييياي بشيييتن بصيييدار ميييرارات يات تعايييق بايييومة البيئيييةع 

لميية لامشييار ة  ييي الشييتن العيياي واليييع يلييي المييواان م تاييف مجيياعت وبالتييالي  لييو آلييية م
حياتييينع وبالتيييالي  ليييو مييين ارهميييية بم يييان  بالنايييبة ليييمدارم تايييى حيييد ايييوارع حييييو يم ييين 

ر آرائلييي مبيي  انجييام المشييروعع وميين جليية أ يير  يجعيي  اإلدارم تاييى تاييي ابييدبار ييراد ميين 
ري  أو التير يح بييلنع ومين هييا المناايق مابق برأع ار راد مب  بمدامن تاى القياي بمشيا
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وجييك التعييرض بلييى تعريييف التحقيييق العمييومي  قليياا وتشييريعااع هيييا مييا نوهييحن  ييي النقييا  
 الجمئية التالية 

 أواًل: التعريف التشريعي للتحقيق العمومي
 ييي الغالييك أن المشييرع ع يلييتي بوهيي  التعريوييات  ييي النصييوح القانونييية تار يياا يليين 

رع وتاييى اليرمي ميين يليينع  وننيا انشييير بلييى تتصيي  ظلييور التحقيييق العمييومي لاوقين والقهييا
بيييرام معنييياهع حييييو يرجييي  ظليييور التحقييييق العميييومي بليييى اييينة   يييي  رناييياع ويلييين  0103وا 

بغرض همان حماية حق الما ية وا توي ار راد المعنيين بالمنوعية العامية لامشيروعع حييو 
تصيييري  بالمنوعييية العاميييةع هييييا اإلجيييرار الييييع تقيييوي اإلدارم بيييوجرار تحقييييق تميييومي يايييبق ال

 . 1 يلدف بلى الد اع تن حق أصحاك الما ية والتحقق من صحة مشاري  اإلدارم
 0910وارتيييبط التحقيييييق العميييومي عحقيييياا  يييي  رناييييا بحمايييية البيئييييةع حييييو أنيييين  يييي ايييينة 

مي وحماييية وبيالموامام ميي  القييانون المتعاييق بوهييوار الاياب  الييديمقرااي تاييى التحقيييق العمييو 
البيئيييةع حييييو تحيييو: التحقييييق العميييومي بليييى نظييياي لجمييي  المعاوميييات وآرار الاييي ان حيييو: 
التحقق من أن ارشيغا: و المشياري  التيي ينوييها ارشي اح العيامون أو ال اصيونع والتيي 
يييييرج  أن ت ييييون باييييبك ابيعتلييييا أو اتايييياملا أو ايييياب  المنييييااق المعنييييية بلييييا تييييادر تاييييى 

 . 2 البيئة
مييين التقنيييين المتعايييق بالبيئييية الورنايييي بليييى تعيييرف  020إلايييار يهبيييت الميييادم و يييي هييييا ا

التحقييييق العميييومي مييين  يييو: الليييدف منييين بقولليييا  ف التحقييييق العميييومي يليييدف بليييى بتيييوي 
الجمليور والحصييو: تاييى اناباتيياتليع وتاقييي اابياتلي وامتراحيياتلي ال اصييةع بغييرض القييياي 

ض حصيييو: الايييااات الم تصييية تايييى جميييي  تنيييد اعمتهيييار بدرااييية ميييد  التيييتديرع وبغييير 
 .ف 3 تناصر المعاومات الهرورية للا

وتاييى يات المنييوا: اييار المشييرع الجمائييرع اليييع تييرف التحقيييق العمييومي ميين  ييو: 
  ميين المراييوي التنوييييع المحييدد 39ماياتيين ونتائجيينع وهيييا مييا تجاييى  ييي المييادم التااييعة  

   4 رااة موجم التتدير تاى البيئية بقولليالمجا: تابيق ومحتو  و يويات المصادمة تاى د
يعايين الييوالي بموجييك مييرار  ييت  تحقيييق تمييومي بعييد الوحييح ارولييي ومبييو: دراايية مييوجم 
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التيييتدير وهييييا ليييدتوم الغيييير أو  ييي  شييي ح ابيعيييي أو معنيييوع إلبيييدار آرائليييي  يييي المشيييروع 
 الممم  بنجامه و ي اآلدار المتومعة تاى البيئة.ف

  مين يات المرايوي التنويييع تر يت التحقييق العميومي ميين 03   ميا أن الميادم العاشيرم
جراراتيين بقوللييا  ف يجييك أن يعاييي الجملييور بييالقرار المتهييمن  ييت  التحقيييق   ييو: ماياتيين وا 
العمومي تن اريق التعاييق  يي مقير الوعيية والبايديات المعنيية و يي أميا ن مومي  المشيروع 

 و يلن تن اريق النشر  ي يوميتين وانيتين...ف
و وصية القييو:ع أن م تاييف القواتييد القانونييية لييي تبيين مولييوي التحقيييق العمييومي ولييي تعر يين 
نميييا يايييتقى تعريوييين مييين  يييو: أهدا ييين ونتائجييينع  ليييو دتيييوم ل ييي  شييي ح   يييي حيييد ياتييينع وا 
ابيعييي أو معنييوع بغييرض ببييدار الييرأع حييو: مشييروعع وبغاييية معر يية اآلدييار المتومعيية تاييى 

لمشيييروع.  ميييا أتتبيييره آليييية إلتيييوي ار يييراد بوااييياة التعاييييق البيئييية مييين جيييرار انجيييام هييييا ا
 والنشر.

 ثانيًا: التعريف الاقهي للتحقيق العمومي
يعييد التحقيييق العمييومي بجييرار يا ايياب  ااتشييارع تقييوي بيين الاييااات العاميية  ييي الدوليية 
الم تصيية بغييرض تم ييين ار ييراد المعنيييين ميين اعاييوع تاييى الماييف المتعاييق بمشييروع أو 

بدار آرائلي حو: يلن.م اط   أو برنامج ما وا 
ويم ن تعريف التحقيق العمومي تاى أنن ب ايار اليرأع العياي وجمي  امتراحيات الاي ان 
مب  الموا قة تاى ودائق ت ايط المدنع أو مب  بنجام المصنواتع المنشيآتع والمعيدات أو 

ار الايييرو أو مدييي  بنشييي -ارتميييا: التيييي مييين المحتمييي  أن تيييادر تايييى البيئييية المتعاقييية بليييا 
 . 5  الا ن الحديديةع وهي منشتم مصنوة

ويعيييرف أيهييياا بتنييين آليييية هامييية وأااايييية تايييت دي  يييي مجيييا: حمايييية البيئيييةع حييييو ييييتي 
بوااييياة النشييير واإلتيييون مييين مبييي  الجلييية اإلداريييية الم تصييية بغيييرض التوصييي  بليييى رأع 

مييا هييو الحييا: ار ييراد حييو: مشييروع ميياع و معر يية مييد  مبييوللي بيين ميين اتتراهييلي تاييينع  
 .  6 بالنابة لامشاري  التي مد ت ون مهرم بالصحة أو الم درم لاا ينة العامة
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 مييا يعييرف أيهيياا بتنيين أايياوك ميين أايياليك المشييار ةع ميين  وليين يتايينى ل يي  شيي ح 
بعييد بتوميين ميين اييرف الاييااة الم تصيية أن يايياهي بموجييك رأييين  ييي وهيي  مييرار بدارع 

 . 7 معين
ت القانونييية لجيييرار  ورنييو التحقيييق العمييومي بتنيين  ف هييو  مييا يعييرف معجييي المصييااحا

المرحاة ارولى التي تابق التمان لانو  العايع وتلدف بلى جمي  آرار ار يراد أو الجماتيات 
أو الليئيييات المعنيييية حيييو: منوعييية المشيييروع بجمييي  أ بييير ميييدر مييين المعاوميييات التيييي يم ييين 

اي المممي  القيياي مايوما  عيوا مين تدمينع بمقتهاها تحديد ما بيا  ان هيا التماين لانوي  العي
 . 8  ما أن التحقيق العمومي بجرار يابق التر يح بونشار المنشآت المصنوة

 الارع الثاني: موجباا استخدام التحقيق العمومي
اييبق وأن أشييرنا بلييى أن المشييرع الجمائييرع تعييرض بلييى مولييوي التحقيييق العمييومي ميين  

لأل ييراد حييو: مشييروعع وبغاييية بغييرض ببييدار الييرأع حييو:  ييو: ماياتيين وأهدا يينع وأنيين بتييوي 
اآلدار المتومعة تاى البيئة من جيرار انجيام هييا المشيروعع وبالتيالي  يون موجبيات اايت داي 
التحقيييق العمييومي تنعقييد حييو: اإلتييوي اييوار  ييان بالناييبة لأل ييراد أو لااييااات الم تصيية 

جيامهع و ي  يلين تحقيقياا لاديمقراايية حو: اآلدار التي مد تمم بالبيئة جرار مشروع مممي  ان
التشار ية التي تجع  من ار راد شر ار  يي تاييير الشيتن العياي  يلين ميا نتعيرض بليين  يي 

 النقا  الجمئية التالية 
 أواًل: إعالم ومشاركة لألفراد في حماية البيئة

ميير  ياف أن المشيروتات  يي ارصي  تقيوي تايى الدراايات القبايية التيي تبيين جيدو   
يجابياتييين وميييا يييينجي تنييين مييين ايييابياتع بع أن هييييه الدرااييية ميييد ت يييون ا لمشيييروع ونتائجييين وا 

ماصييرم أو مييير ماميية بجمايية ميين العناصيير المحيايية بالمشييروع والتييي مييد تييادر ايياباا تاييى 
بلى آلية التحقييق العميومي التيي بمقتهياها ييتم ن  ورمن البيئيع ليلن أمر المشرع الاجالتوا

و: المنشييتم أو المشيييروع ميين التعييرف تايييى رأع ار ييراد والليئيييات صييان  وصييائق القيييرار حيي
المعنييية بليييا المشييروع ايجابيياا أو اييابااع وهيييا يم نيين ميين الوصييو: بلييى القييرار الاييايي اليييع 

 يصك  ي  انة المصاحة العامة.
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ن ار يراد ع يم ينلي ببيدار رأيليي بموهيوتية حيو: هييه بومن جانك آ يرع يم ين القيو: 
لمنشييآت الممميي  بنارهييا وتشييغايلا مييالي يتييو ر للييي القييدر ال يياف ميين اعاييوع المشيياري  أو ا

تاييييى الودييييائق وااييييتقار المعاوميييييات ميييين مصييييادرهاع والتييييي تجعاليييييي ي ونييييوا رأيلييييي بتجيييييرد 
 وموهوتية وايجابية.

يوليييو  34المييارف  ييي  000-11ويجييد حييق بتييوي المييواان أااايين  ييي المراييوي رمييي  
  تايى 31الييع نصيت أح ياي الميادم الدامنية   9 دارم والميواانينظي العومة بين اإل 0911

التيماي اإلدارم ب والية حيق اعاييوع بحييو  تااي  الميواانين تاييى التنظيميات والتيدابير التييي 
تاارهاع ويترتك تاى يلن أن  تاتعم  وتاور أع اند لانشر واإلتويع وميادم تاى يلن 

أمييييرت لأل ييييراد الحييييق ميييين الوصييييو: بلييييى   ميييين يات المراييييويع 03 ييييون المييييادم العاشييييرم  
ايوع عاوميات اإلدارييةع حييو ييتي هييا اعالمعاومات من  و: اعايوع تايى الوديائق والم

تن اريق اعاتشارم المجانية  ي تين الم ان و/ أو تاايي ناخ منليا تايى نوقية الااليكع 
للييييا  و يي  منيي  لأل ييراد ميين هيييا الحييق يجييك أن يشييعر بيين المعنييي بمقتهييى مقييرر معايي 

 الر ض.
  10   مييين ميييانون حمايييية البيئييية30ومميييا يجيييك اإلشيييارم بليييينع أن أح ييياي الميييادم الدالدييية  

أمييرت حييق ار ييراد  ييي اإلتييوي والمشييار ة التييي ت ويي  حييق الوصييو: لامعاوميية التييي تبييين 
بجييور حاليية البيئييةع  مييا تهييمن لأل ييراد حقلييي  ييي المشييار ة  ييي اإلجييرارات الماييبقة تنييد 

 ات التي مد تهر بالبيئة. ات اي القرار 
المتعاييق  01-93ميين المراييوي التنوييييع رمييي  39وميين جليية أ يير ع  ييون أح يياي المييادم 

أوجبييييت تاييييى الييييوالي المعنييييي أو الييييوعم   11 بالمجييييا: المتعاييييق بدرااييييات التييييتدر  ييييي البيئيييية
وييا المعنيين أن يت يوا بقرار تدابير اإلشلار لدتوم الغير اوار أ ان ش صاا ابيعييا أي معن

بغييييرض ببييييدار الييييرأع  ييييي ارشييييغا: وأتمييييا: التليئيييية أو المنشييييآت الممميييي  انجامهيييياع ويعاييييي 
الجملييور بييالقرار اليييع يييتمر بوشييلار دراايية التييتدير  ييي البيئيية تيين اريييق التعايييق  ييي مقيير 
الوعييية ومقييار الباييديات المعنييية و ييي ارمييا ن المجيياورم لامواميي  الممميي  انجييام ارشييغا: أو 

ميين يات المراييوي اإلدارم بوشييلار  03ة أو المنشييآت  يليياع  مييا ألممييت المييادم أتمييا: التليئيي
 درااة التتدير  ي البيئة تن اريق نشرها  ي جريدتين يوميتين وانيتين تاى ارم .
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ويتعين تاى الوالي أن يعين محا ظاا لتاجي  ميا ميد يصيان مين آرار ورمبيات وتظاميات 
أتما: التليئة أو المنشآت التي تتعاق بلا درااة  تابية أو شووية تنصك تاى ارشغا: أو 

التتدير  ي اج   احع و ي حا: تدي ورود أع تصري   يو: ميدم شيلرين يقوي  الايج  
المعد لليا اإلجرار م  تهمينن موحظة  ع شيئ ع وتندئي يحرر المحا ظ تقريرا تا يصييا 

ليومير الم ايف بالبيئية بنتيائج يراان بلى الواليع ويترتك تاى الوالي  يي هييه الحالية بتيوي ا
 . 12 اعاتشارم العموميةع ويبدع رأين  ي يلن

ومما ابق ي رهع يته  لنا أن حق اإلتوي واعاوع هيرورم ماحية  واليا المشيرع  يي 
م تاف أح ياي القيانونع وينبغيي تجاييدها لميا لليا مين دور  عيا:  يي حمايية البيئية مين  ي  

يييادر تاييى التييوامن البيئييي  ييي الدولييةع  يي  يليين  اتتييدار مييد يااللييا أو أع هييرر بيئييي مييد
يتحقق بوااياة  والية حيق اعايوع تايى المعاوميات وتيايير الوصيو: بليلياع وهيو اإلجيرار 
اليع يجك  ي  ي  ارحيوا: أن يايبق مباشيرم بنجيام المشياري  والمنشيآت أو التير يح لليا 

 بيلن.
 ثانيًا: تحقيق ماهوم الديمقراطية التشاركية

التشيييار ية تعنيييي أن ي يييون لاميييواانين دورا ورأييييا  يييي صيييناتة القيييرارات التيييي  الديمقرااييية
تييييادر  ييييي حييييياتلي اييييوار بشيييي   مباشييييرع أو ميييين  ييييو: ماااييييات شييييرتية واييييياة تمديييي  
مصيييالحليع ويقيييوي هييييا النيييوع مييين المشيييار ة الواايييعة تايييى حريييية التنظييييي وحريييية التعبييييرع 

تنميية محايية أو وانييية دون بشيران الوئييات   بي ع  13 وأيهياا تايى مييدرات المشيار ة البنييارم
 .اعجتماتية الم تاوة المباورم  ي منظمات المجتم  المدني

 مييييا تعييييرف الديمقرااييييية التشييييار ية تاييييى أنلييييا اعرتقييييار بدقا يييية اإلنصييييات والتواتيييي ع 
وامتاييياي الماييياولية والمعر ييية مييي  الميييواانع واعنوتييياح تايييى  واتييي  المجتمييي  مييين هيئيييات 

ي والقااع ال ياحع وهيي تماييات ترايي مييي ت ايي الايااة تين اعايتئدار المجتم  المدن
 . 14 المر مع بعماية ات اي القرار

ومن ماوية الرمابة ير  يحي البيوا ي أن الديمقراايية التشيار ية هيي تيرض ماااياتي 
لامشييييار ةع موجيييين لامييييواانينع ير ييييم تاييييى بشييييرا لي باريقيييية مييييير مباشييييرم  ييييي منامشيييية 

يةع تاتلدف همان رمابة  عاية لامواانع وصييانة مشيار تن  يي ات ياي ت الجماتااع تيار 
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القييراراتع هييمن المجيياعت التييي تعنييين مباشييرم وتمييم حياتيين اليومييية بواايياة تراييانة ميين 
 . 15 اإلجرارات العماية

ن الديمقرااية التشار ية تجع  تقر لاورد حقوو دائمة وماتمرم بو وصة القو: 
اوع واعاتشارم والتتب  والتقيييع مما يجع  منن شرين  ي عا تم نن من مماراة حقن  ي

 صن  القرار وبالتالي شرين  ي صن  الايااة العامة لادولة. 
 الارع الثاني: مبرراا استخدام التحقيق العمومي

مما ع شن  ين أن اات داي التحقيق العمومي  ي مجا: حماية البيئة يرج  بليى اآلديار 
ار يرم من جرار القياي بارشغا: والمشاري  المهيرم بالبيئيةع والييع  الاابية التي مات هيه

يعود بارص  بلى مياك اإلدران الحقيقي بليه ال اورم  هيا من جليةع ومين جلية أ ير ع 
 ون التحقيق العمومي يعايي مجيا: وااي  الناياو إلشيران أ يراد المجتمي   يي حمايية البيئية 

لتي مد ت ون مهرم بالبيئةع ويلين ي يون مبي  انجيام من  و: ببدار آرائلي حو: المشاري  ا
هيييه المشيياري ع وتاييى يليين  ييون مبييررات الاجييور عاييت داي التحقيييق العمييومي ت ييون بغييرض 
دراايية مييد  تييتدير المشيياري  الممميي  انجامهييا تاييى البيئييةع  مييا ي ييون بمدابيية اإلنيييار بوجييود 

هييي  يليين مييا نعالجيين  ييي  ايير ميياع  مييا ياجييت بلييين أيهيياا مبيي  بتييداد م اييط شييغ  اررا
 النقا  الجمئية التالية 

 أواًل: دراسة مدى تأثير انجاز المشاريع على البيئة
ممييا تجيييك اإلشييارم بليييينع وبييالنظر بليييى أهمييية الحوييياظ تاييى البيئييية  ييون محتيييو  درااييية 
التتدير يجك أن يتهمن تحاي  حو: حالة الم ان ارصاية ومحيان م  التر يم  صوصيا 

لابيعييية والمايياحات الووحييية والغابييية والبحرييية والمائييية أو التر يلييية التييي تاييى الدييروات ا
تمالا ارشغا: وأتما: التليئة أو المنشآتع  ما ت ه  أيهياا لتحايي  اآلديار  يي البيئية ع 
اييييما  يييي ارميييا ن والمنييياظر والحييييوان والنبيييات واروايييا  الابيعيييية والتوامنيييات البيولوجيييية 

ع اعهتيييماماتع اليييروائ ع اليييد انع اإلصيييدارات البرامييية...  أو  يييي وحاييين الجيييوار  الهيييجيج
حوظ الصحة والنقاوم العموميةع  ما يتهمن أيهياا التيدابير التيي ينيوع صياحك المشيرع أو 

 . 16 مقدي ااك القياي بلا إلمالة توامك المشروع المهرم بالبيئة أو ت ويهلا



ISSN: 2325-0798 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
DOI:5424/IJO/21547 0702السنة         70:عددال       70: مجلدال    

 

87 

 

يا ارمر حيق اعايوع بمقير وجدير بالي رع أنن ل   ش ح ابيعي أو معنوع يلمن ه
الوعية الم تصة بمايميا تاى درااية التيتدير تايى البيئية بمجيرد ميا يبايق اليومير اليوالي ميراره 

 المتعاق بت ي الدرااة بعين اعتتبار
وياييت دي التحقيييق العمييومي  اعاتشييارم  المتعاييق بدراايية مييد  تييتدير انجييام المشيياري  

 32البيئة والمحيطع و يي يلين نصيت أح ياي الميادم  تاى البيئة  وجرار مباي بغرض حماية
بقوللا  ف ي ه  اإلجرار القباي ال اح بدرااة التتدير  01-93من المراوي التنوييع رمي 

لجمييي  ارشيييغا: وأتمييا: التليئييية أو المنشييآت ال بييير  التييي يم ييين باييبك أهميتليييا وأبعادهيييا 
وع ايييييما الصييييحة العمومييييية وآدارهيييياع أن تاحييييق هييييررا مباشييييرا أو مييييير مباشيييير بالبيئييييةع 

والووحية والمايياحات الابيعييية والحيييوانع والنبيياتع والحا ظيية تاييى ارمييا ن واآلدييار وحايين 
 الجوار.ف

 ثانيًا: تحديد المخاطر على األشخاص والممتلكاا والبيئة
دارم م اار المشروع تبارم تن العمايية التيي تم ين مين معر ية الم ياار  بن تحاي  وا 

اليع يمي    اار باات داي الاريقة المناابة ومن دي وه  الح  المنااكوتحاي  تان الم
 يلن ال ار أو يقا  من آداره. 

وممييا ع شيين  ييين أن نشييا  المنشييآت بم تاييف أصيينا لا وأنواتلييا يم يين أن ييينجي تيين 
ااييت داملا هييرر يصيييك الوييرد  ييي ياتيين أو ممتا اتيين أو يصيييك بيئتيين التييي يعيييه  يليياع 

 ة الم اار تعد من ارهمية بم ان.وبالتالي  ي دراا
وجيييييدير بالموحظيييييةع أن درااييييية ال اييييير يجيييييك أن تتهيييييمن التيييييدابير التقنيييييية بغيييييرض 
التقايح من احتما: وموع الحوادوع و يا ت وييف آدارهيا مي  وهي  تيدابير احتراميية بقصيد 
الوماييييية ميييين الحييييوادوع ويتييييولى هيييييه الدراايييية م اتييييك درااييييات وم اتييييك  بييييرم أو م اتييييك 

ات مت صصيية  ييي هيييا المجييا: ومعتمييدمع حيييو تتهييمن الدرااييات وجوبيياا تييرض ااتشييار 
تاي لامشروعع م  وصيف ارميا ن المجياورم لامشيروع والمحييط الييع ميد يتهيرر  يي حالية 

 . 17 وموع حادو 
وممييا تجييك اإلشييارم بلييينع أن دراايية الم يياار يجييك أن تتهييمن جمايية ميين العناصيير 

لوصييف المعايييات الجيولوجييياع والليييدرولوجياع تتعاييق بعييرض تيياي لاموهييوع ويشييم  هيييا ا
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والمنا ييييةع والشيييرو  الابيعييييةع و ييييا المعاييييات اعمتصييياديةع اعجتماتييييةع الدقا يييية التيييي 
 . 18 تشم  الا ان والا نع ونقا  المار وشغ  ارراهي

 مييييا أن دراايييية الم يييياار تمتييييد لتاييييا: وصييييف المشييييروع وم تاييييف منشييييآتن والمتعاقيييية 
لقييدرم وميرهيياع ويييتي أيهيياا تحديييد جمييي  تواميي  الم يياار الناجميية تيين بييالموم  والحجييي وا

ااييت داي المنشيييتمع وتحايييي  الم ييياار والعواميييك حتييى ييييتم ن مييين تحدييييد ارحيييداو الاارئييية 
المم نة الحدووع و يا تحاي  آدار هيه الم اار المحتماة تاى الا ان والبيئة واعمتصادع 

يي أمن الموام  و يا الومايية مين الحيوادو ال بير ع وتتي درااة الم اار بدرااة  يويات تنظ
 . 19 ونظاي تايير ارمن وواائ  النجدم

و وصة القو:ع أن هيا اإلجرارات تاعى بلى تحقيق النمو بتبعاده المتعددمع البيئيي و 
ع ويتحقيق يلين باايت داي آليية التحقييق  20 اعجتماتي واعمتصادع واعي ولوجي وار وميي

عيييد بمدابييية آليييية لمشيييار ة ار يييراد لاجلييية مصيييدرم القيييرار  يييي درااييية آديييار العميييومي الييييع ي
المشييييروع تاييييى ار ييييراد والبيئيييية وميرهيييياع وميييين دييييي المشييييار ة  ييييي بصييييدار القييييرار الموئييييي 

رادم ار راد.   صوصاا بيا تاابق القرار وا 
 ثالثًا: إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير

لتعميييير هيييو أدام لات اييييط المجيييالي والتاييييير الحهيييرعع الم ايييط التيييوجيلي لاتليئييية وا   
يحدد التوجيلات اراااية لاتليئة العمرانية لابادية أو الباديات المعنية آ ياا بعين اعتتبيار 

 . 21 تصاميي التليئة وم ااات التنمية ويهبط الصيق المرجعية لم اط شع  ارراهي
تليئيية والتعمييير يحييدد الت صيييح العيياي وممييا تجييك اإلشييارم بلييينع أن الم اييط التييوجيلي لا

لألراهي تاى مجموع تيراك باديية أو مجموتية مين البايديات حايك القاياعع ويحيدد تواي  
المبياني الايي نية وتمر يم المصييال  والنشيااات وابيعيية ومومي  التجليييمات ال بير  والليا يي  

 مايتلا.ارااايةع  ما يحدد منااق التد    ي ارناجة الحهرية والمنااق الواجك ح
  لاتحقيق العموميع وهييا ومني تن البيان أن الم اط التوجيلي لاتليئة والتعمير ي ه  

المتعايييق بالتليئييية  29-93  مييين القيييانون 20بليييين الميييادم الااداييية والعشيييرين   تميييا أشيييار 
والتعمير بقوللا  ف يارح مشروع الم اط التوجيلي لاتليئية والتعميير الموا يق تايين لتحقييق 
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ايييرف رئييييم المجايييم الشيييعبي البايييدع أو راايييار المجيييالم الشيييعبية الباديييية  تميييومي مييين
   يوماا.41 و:  ماة وأربعين  

يعيييد: مشيييروع الم ايييط التيييوجيلي لاتليئييية والتعميييير بعيييد التحقييييق العميييومي ليت يييي بعيييين   
اعتتبييار تنييد اعمتهييار  وصييات التحقيييق دييي يوجيين بديير الموا قيية تاييين ميين مبيي  المجاييم 

 لبادع لااااة الم تصة من أج  المصادمة.الشعبي ا
وميييير  يييافع أن الم ايييط التيييوجيلي لاتليئييية والتعميييير هيييو أدام ت اييييط يتاايييك حيييين    

بتيييداده الموامنييية بيييين م تايييف القااتيييات الووحيييية منليييا والصيييناتيةع و ييييا حمايييية البيئييية 
ميييية بالغييية  يييي ع وبالتيييالي  ليييو يا أه 22 والميييوروو الدقيييا ي والتييياري ي وميرهيييا مييين المعيييالي

حماية المحيط وتوامناتينع ولعي   هيوتن آلليية التحقييق يبيين ارهميية  التيي أوعهيا المشيرع 
 لمااهمة التحقيق  ي حماية البيئة ومحيالا.

 رابعًا: إعداد مخطط شغل األراضي
م اييط شييغ  اررض هييو أدام حديديية لات ايييط  ييي مجييا: التعميييرع حيييو ياييعى بلييى    

ة والمعمارية لامدينة من  و: اعاتجابة لامشا   وال ياراتع  ليو همان التوتية الحهري
  مين 30يحدد بدمة مواي اات داي ارراهي والبنار تايلاع و ي يلين تر تين الميادم اروليى  

تاييى أنيين يحييدد القواتييد العاميية الرامييية بلييى تنظيييي بنتييا   القييانون المتعاييق بالتليئيية والتعمييير
 ييوين وتحوييي  المبنيى  ييي باييار التاييير اعمتصييادع لألراهييي ارراهيي القابايية لاتعميير وت

والموامنة بين وظيوة الاي ن والووحية والصيناتةع وأيهياا ومايية المحييط واروايا  الابيعيية 
والمنيياظر والتييراو الدقييا ي والتيياري ي تاييى أاييام احتييراي مبيياد  وأهييداف الاياايية الوانييية 

 لاتليئة والتعمير.
م ايييط شيييغ  ارراهيييي يحيييدد بالتوصيييي   يييي بايييار توجيليييات وجيييدير بالموحظيييةع أن   

الم اط التوجيلي لاتعمير جماية مين اعتتبيارات مين هيمنلاع تحدييد الماياحات العموميية 
مايياحات ال هيييرارع والموامييي  الم صصييية لامنشيييآت يات المصييياحة العاميييةع  ميييا يحيييدد وال

أيهيياا ارحيييار والشييوارع والنصييك التي ارييية والمواميي  والمنييااق الواجييك حمايتلييا وتجديييدها 
صوحلاع ويعين  يلن موام  ارراهي الووحية الواجك ومايتلا وحمايتلا  . 23 وا 
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ع م ايط شيغ  ارراهيي الموا يق تايين يايرح لتحقييق ومما تجك اإلشارم بلينع أن مشرو   
تميييومي مييين مبييي  رئييييم المجايييم الشيييعبي البايييدع أو مييين مبييي  راايييار المجيييالم الشيييعبية 

  يوميييااع ويعيييد: هييييا الم اييط بعيييد التحقييييق العميييومي ليت يييي  يييي 03البادييية  يييو: ايييتين  
مداوليية  الحاييبان تنييد اعمتهييار  وصييات التحقيييق العمييومي دييي يصييادو تاييين تيين اريييق

 . 24 المجام الشعبي البادع أو المجالم الشعبية البادية
ولميا  يان بتيداد م ايط شيغ  ارراهيي ميين ارهميية بم يان  يي حمايية الاياب  العمرانييي   

والبيئيية لامدينييية  قييد أ هيييعن المشييرع الجمائيييرع لمشيييار ة ار ييراد  يييي بتييدادهع تايييى اتتبيييار 
الايياب  العمرانييي الجمييالي و يييا  ييي حماييية موياده أن مشييار تلي  ييي يليين يايياهي  ييي حماييية 

 البيئة. 
 المطلب الثاني: إجراءاا استخدام للتحقيق العمومي ونتائجه

اييبق وأن أشييرنا بلييى أن التحقيييق العمييومي أدام لامايياهمة  ييي حماييية البيئييةع حيييو يييتي 
يليين ميين  ييو: مشييار ة م تاييف أ ييراد المجتميي   ييي اإلدعر بييرئيلي  ييي م تاييف المشيياري  

يا  نييا أشييرنا بلييى التحقيييق الم مميي  بنشييائلا ومييد  مايياهمتن  ييي حماييية البيئيية والمحيييطع وا 
العمومي ومبررات اات دامنع  ون من المهرورم بيان بجرارات اات داي التحقيق العميومي 
لما لن من أهمية  الورع ارو: ع وع ي وي اايت داي آلييات التحقييق العميومي لغيرض حمايية 

 رع التعرض لنتائجن لاوموف تاى مد   اتايتن  الورع الداني .البيئةع ب  من الهرو 
 الارع األول: إجراءاا استخدام التحقيق العمومي

من المعاوي أن التحقيق العمومي آلية لمشار ة م تاف أ راد المجتمي  بغيرض المشيار ة 
تبيياع  ييي ات يياي القييرارات العاميية المتعاقيية بحماييية البيئيية والمحيييطع و ييي اييبي  يليين يتوجييك ب

 جماة من اإلجرارات عات دامن.
 أواًل: االختصاص باتح التحقيق العمومي

ي ييتح والييي الوعييية بوييت  التحقيييق العمييومي بموجييك مييرارع ويليين بعييد الوحييح ارولييي 
ومبو: درااة أو موجم التتدير وهيا بغيرض دتيوم أ يراد المجتمي  المعنييين بالموهيوع محي  

المشيييروع المممييي  بنجيييامه و يييي اآلديييار المتومعييية تايييى التحقييييق العميييومي إلبيييدار آرائليييي  يييي 
 . 25 البيئة
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أمييا ب صييوح بتييداد الم اييط التييوجيلي لاتليئيية والتعميييرع  ييون اع تصيياح بوصييدار 
مييييرار  ييييت  التحقيييييق العمييييومي يعييييود لييييرئيم المجاييييم الشييييعبي الباييييدع المعنييييي أو رااييييار 

بجيييرار التحقييييق العميييوميع المجيييالم الشيييعبية الباديييية المعنييييةع حييييو يحيييدد القيييرار  يوييييات 
والم ييان أو ارمييا ن المعنييية باعاتشييارم  ييي مشييروع الم اييط التييوجيلي لاتليئيية والتعميييرع 
و يا تعيين المحقق أو المحققينع  ما يبين أيهاا مدم التحقيق وتاريخ انتلائلاع م  هيرورم 

لمعنيية ايوا: ا نشر هييا القيرار بمقير المجايم الشيعبي البايدع المعنيي أو المجيالم الشيعبية
 .)26(بمايميا مدم هيا التحقيق العمومي وتباق نا ة منن لاوالي الم تح

وتايييى ايييبي  المقاربييية واعاتشيييلادع  يييي  رنايييا يتيييولى المحيييا ظ تمايييية بجيييرار التحقييييق 
العمييوميع ويليين تحييت بشييراف محقييق مويييوض يعينيين رئيييم المح ميية اإلداريييةع حيييو ييييتي 

 . 27  مشروعتنظيمن  ي ماتة البادية المعنية بال
 ثانيًا: اإلعالن عن فتح التحقيق العمومي

يعيييرف نييياجي العيييو اإلتيييون بتنييين نشيييا  ميييير ش صييييع بمعنيييى أنييين ع يوجيييد اتصيييا: 
مباشيير بييين المعايين والمعايين بلييينع  الراييالة ومييا تحتييوع ميين معاومييات تنتقيي  بصييورم مييير 

ملييور وار ييراد ع ويترتييك تاييى اإلتييون هييمان حييق الج 28 مباشييرم ميين  ييو: واييياة معينيية
 ي الحصو: تاى جمي  المعاومات التي ته  الاااات العامة اليد تايلا أو تحتوظ بلياع 

 . 29 بتع اريقة  انت
وممييا تجييك اإلشييارم بلييينع أنيين يييتي بتييوي الجملييور بييالقرار المتهييمن اإلتييون تيين  ييت  

ا ن مومييي  التحقييييق العميييومي بوااييياة التعاييييق  يييي مقييير الوعيييية والباديييية المعنيييية و يييي أمييي
المشروعع و يلن تن اريق النشر  ي يوميتين وانيتيينع حييو يتهيمن اإلتيون موهيوع 

  الواحيييد تحتايييك مييين تييياريخ التعاييييقع و ييييا 30التحقييييقع ومدتييين التيييي ع تتجييياوم الشيييلر  
ارومات وارما ن التي يم ين لاجمليور أن يبيدع موحظاتين  يليا تايى ايج  ميرمي وماشير 

 . 30 تاين موتوح لليا الغرض
و ييي هيييا اإلاييارع يعييين الييوالي محا ظيياا محققيياا ي اييف بالاييلر تاييى احتييراي التعايمييات  

المتعاقيية بيياإلتون تيين  ييت  التحقيييق العمييومي ومتابعيية تعايقيين  ييي ارمييا ن المعييدم ليييلنع 
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و يييا نشييره  ييي الجرائييدع و يي  مييا يتعاييق بالاييج  المعييد لجميي  آرار ار ييراد حييو: المشييروع 
 الممم  انجامه. 

يتعيييين تايييى رئييييم أميييا ب صيييوح بتيييداد الم ايييط التيييوجيلي لاتليئييية والتعمييييرع  ونييين 
المجام الشعبي البايدع أن يويت  ايجو  اصيا مرمميا مين ار ين ومومعيا مين مبي  المويوض 

الم توبيية المتعاقيية بوتييداد هيييا  المحقييق ياييج   ييين يومييا بيييوي الموحظييات واعتتراهييات
التحقييق بعيد توميعين مين  يوميا يقوي  محهير 41الم اطع و بانقهار مدم  ماة وأربعون 

يوميا المواليية بوتيداد مايف  15 مبي  المويوض المحقيقع حييو يقيوي هييا ار يير  يو: ميدم
ام الشيعبي ييييييييييييييي ام  تن التحقيق والنتيائج المتوصي  بليليا ويحولين مباشيرم بليى رئييم المج

 . 31 عنيةالبادية الم ادع المعني أو المجالم الشعبيةييييييالب
وبعد يلن يتي نشر القرار المتهمن ترض الم اط التوجيلي لاتليئة والتعمير لاتحقييق 
العمييومي بمقييير المجاييم الشيييعبي البايييدع أو المجييالم الشيييعبية الباديييية ايايية ميييدم التحقييييق 

 . 32 العموميع ويرا  نا ة من القرار بلى الوالي الم تح بمايمياا 
 يق العموميثالثًا: مشاركة األفراد في التحق

مما ع شن  ين أنن ع ي وي صدور مرار بوت  التحقيق العمومي حتى ينتج هيا ار يير 
أدره وهو مشار ة ار راد  ي صناتة القرار وحماية البيئة والمحيط من    ار اارع ب  ع 
بد مين تجاييد المشيار ة الشيعبية  يي بديرار التحقييق العميوميع و يي ايبي  تحقييق يلين  يون 

ألمي الاااات الم تصة بوت  التحقيق العميومي مين نشير القيرار وميا يتعايق بين  يي  القانون 
مقييير الوعيييية والباديييية المعنيييية و يييي أميييا ن مومييي  المشيييروعع و ييييلن تييين ارييييق النشييير  يييي 

ع  ميييا يتاايييك ارمييير بتيييداد ايييج   ييياح م ييييتوي وميييرمي تيييدون  يييين  33 ييييوميتين وانيتيييين
 . 34 م بلى المووض المحقق أو المووهين المحققيناليييييييييييموحظاتع أو ترا  مباشر 

اليييييع ييييينظي العوميييية بييييين اإلدارم  000-11وميييييادم تاييييى يليييينع  ييييون أح يييياي المراييييوي 
ت يرم حيق ار ييراد  يي اعايوع تايى المعاومييات وتايمي اإلدارم بييلنع حيييو   35 والميواان 

م أن تنشيييير مييين هييييا المراييييوي تايييى أنييين  ف يجييييك تايييى اإلدار  39نصيييت الميييادم التااييييعة 
بانتظاي التعايمات والمناشير والميي رات واآلرار التيي تليي تومتليا بيالمواانين بع بيا وردت 

ميييين يات  03أح يييياي م الويييية  ييييي التنظيييييي الجييييارع بيييين العميييي .ف وتهيييييف المييييادم العاشييييرم 
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المراوي بقوللا  ف يم ن المواانين أن يااعوا تاى الودائق والمعاومات اإلداريية مي  مراتيام 
ح اي التنظيي المعمو: بن  ي مجا: المعاومات المحووظية والمعاوميات التيي يحميليا الاير أ

 الملني.ف
نجيده ي يرم حيق ار يراد  يي   36 المتعايق بحمايية البيئية 03-30وبالرجوع بلى القانون 

اعاوع تاى المعاومات التي تلملي  ي باار حماية المحيط والبيئيةع حييو نصيت الميادم 
هييييا القيييانون تايييى أن  ف ينشيييت نظييياي شيييام  لمتيييوي البيئيييي ويتهيييمن مييين  30الااداييية 

شب ات جم  المعاومات البيئية التابعة لاليئيات أو ارشي اح ال اهيعين لاقيانون العياي أو 
 القانون ال اح.ف

 ما أ دت المادم الاابعة من يات القانون حق اايوع ار يراد تايى المعاوميات بقولليا  
وع يااك مين الليئيات المعنيية معاوميات متعاقية بحالية البيئية ف ل   ش ح ابيعي أو معن

مين يات  39الحق  يي الحصيو: تايى المعاومية.ف و يي يات اإلايار ت وي  الميادم التاايعة 
القانون حق ار راد  ي الحصو: تاى المعاوميات المتعاقية بار ايار التيي ميد يتعيرض لليا 

 ييو: بارح يياي التشييريعية  ييي هيييا اإلمايييي اليييع يقانييون بيينع حيييو جييار نصييلا  ف دون اإل
المجا:ع لامواانين الحق  ي الحصو: تاى المعاوميات تين ار ايار التيي يتعرهيون لليا 

  ي بعض منااق اإلماييع و يا تدابير الحماية التي ت صلي ...ف
و وصة القو:ع أن  والية حيق ار يراد  يي الوصيو: بليى المعاوميات والحصيو: تايلياع 

المتعاقية -ع تايى م تايف الوديائق المتعاقية بالمشياري  المممي  انجامهيا و يا بم انيية اعايو
تهييعلي  ييي الصييورم الصييحيحة التييي تم يينلي ميين  -بارهييرار التييي مييد تتعييرض للييا البيئيية 

 المشار ة  ي التحقيق العمومي بويجابية بما يالي  ي الحواظ تاى المحيط والبيئة.
 رابعًا: انتهاء التحقيق العمومي

يوميااع حييو ع يم ين  03قييق العميومي بنلايية الميدم المحيدد مانونياا بدوديون ينتليي التح
لاايييااات الم ولييية بوصيييدار ميييرار  يييت  التحقييييق العميييومي تمدييييد هييييه الميييدم المقيييدر بشيييلر 
واحدع وبالتالي  ونن بانتلار هيه المدم يقو  الاج  المعد لييلن والمتهيمن موحظيات وآرار 

يحيرر المحيا ظ المحقيق تنيد نلايية ملمتين محهيرا يحتيوع الجملورع ويترتك تاى يلن أن 
 . 37 تاى تواصي  تحقيقاتن والمعاومات الت مياية التي جمعلا دي يراان بلى الوالي
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ولمشارم  يي اليوالي الم يتح بمايمييا مايمي تنيد نلايية التحقييق العميومي بتحريير ناي ة 
محييا ظ المحقييقع ويييدتو ميين م تاييف اآلرار المحصيي  تايلييا وتنييد اعمتهييار ااييتنتاجات ال

 . 38 صاحك المشروعع  ي آجا: معقولةع لتقديي مي رم جوابية
ومميا تجيك اإلشيارم بليينع أنين يقي  تايى تياتق اليوالي بعيد جمي   ي  ميا يتعايق بييالتحقيق 
العموميع م  ماف درااة موجم التتديرع مر قاا بآرار المصال  التقنيةع وترا  بلى الليئيات 

الومير الم اف بالبيئة باتتباره م تح بدرااة مد  التتديرع ويرد المعنيةع حيو يرا  بلى 
 هيا ار ير باإليجاك أو الااك و يلن الوالي.

 الارع الثاني: نتائج التحقيق العمومي
من المعاوي أن بجرار التحقييق العميومي ي يون بغايية بشيران م تايف أ يراد المجتمي   يي 

الحيا:  يون القيياي بلييا اإلجيرار ينيتج تنين جماية  القرارات المااية بالبيئية والمحييطع وبابيعية
 النتائج مد ت من بيجابية أو اابيةع يلن ما نتعرض بلين  ي النقا  الجمئية التالية 

 أوعا  مشار ة ار راد اعيجابية مد تنتج تعدي  مشاري  الم ااات 
ي رتعييدي  مشيياري  الم ااييات بمييا ييييتو يم يين لنتييائج التحقيييق العمييومي أن تاييلي  يييي

رادم أ يراد المجتمي   يي بصييدار القيرارات المتعاقية بحمايية البيئيية والمحييطع وهييا ميا يجعيي   وا 
من التحقيق العمومي يا جدو ع بحيو يعد: م اط شغ  ارراهي بعد التحقيق العمومي 
ليت ي  ي الحابان تند اعمتهار  وصات التحقيق العمومي دي يصادو تاين تن ارييق 

ي الباييييدع أو المجييييالم الشييييعبية الباديييييةع ويوهيييي  تحييييت تصييييرف مداوليييية المجاييييم الشييييعب
 . 39 يوما من وهعن تحت تصر ن 03الجملور ويصب   امد الموعو: بعد اتين 

وبالنابة لمشروع الم اط التوجيلي لاتليئة والتعمير  ونين يعيد: بعيد التحقييق العميومي 
الموا قة تايين مين مبي   ليت ي بعين اعتتبار تند اعمتهار  وصات التحقيق دي يوجن ادر

 . 40 المجام الشعبي البادع لااااة الم تصة من أج  المصادمة
أمييا ب صييوح دراايية مييوجم التييتديرع  ونيين تنييد نلاييية التحقيييق يقييوي الييوالي الم ييتح 
بمايميييا وبموجييك ااوتيين تاييى م تاييف اآلرار المحصيي  تايلييا و يييا ااييتنتاجات المحييا ظ 

 . 41  ي آجا: معقولةع لتقديي مي رم جوابية المحققع  ونن يدتو صاحك المشروعع
 ثانيًا: غياب النقاش العام يؤثر سلبًا على نتائج التحقيق العمومي 
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من المعايوي أن ماويات المشياري  المممي  انجامهيا  يي الغاليك يات اياب  تقنييع يصيعك 
تايى جي  ار يراد  لييي محتواهيا وبالتيالي يصييعك ات ياي ميرار مناايك حوللييا مميا يعنيي تييدي 
جييدو  التحقيييق العمييومي بشييتنلاع والمشييرع الجمائييرع بن  ييان أميير التحقيييق العمييومي  آلييية 
لمشار ة ار راد  ي القرارات يات الااب  البيئي بع أنن لي يتبعلا بوت  نقاه تاي حولليا أو 
أليييمي الجليييات المعنييييية بنشييير جماييية الودييييائق المتعاقييية بموهيييوع التحقيييييق العميييوميع وهيييييه 

 اباا  ي موهوع التحقيق العمومي تاى اتتبار أنن مير يع جدو .بابيعتن يادر ا
وميين جليية أ يير   يم يين القييو: أن بنشييار الاجنيية الوانييية لانقاشييات العاميية تعييد بمدابيية 
تعميييم لجييدو  و اتاييية التحقيييق العمييوميع حيييو تعميي  هيييه الليئيية تاييى هييمان مشييار ة 

ابير البيئيييةع  صوصيياا تايين البييرامج أ بيير مييدر ميين ار ييراد  ييي باييورم م تاييف القييرارات والتييد
وال اط المتعاقة بالبيئة اإلمايميةع مين  يو: المبيادرم بوديارم النقياه حيو: المشيروع المممي  

 . 42 بنشائنع وترض النقا  الغامهة  ي الماف
 ثالثًا: نتائج التحقيق العمومي غير ملزمة

ع ت ير  تين دودية  من الدابت أن آرار ار راد  يي التحقييق العميومي حيو: موهيوع ميا
توجلات  بما أن ت ون آرار ار راد مناجمة م  ابيعية المشيروع والدرااية المعيدم لينع وهييا 
 ي حقيقة ارمر ع يدير بش اعا ييي رع االميا أن ار يراد المعنييين بيارمر ع اتتيراض للييع 

ميا أن ت ييون نتيجيية التحقييق مييير ماييايرم لامشيروع جمئييياا حيييو تااليك بالتعييدي  والتغيييير  وا 
مييا أن ت ييون نتيجيية التحقيييق اييابيةع وهنييا ي ييون المااييك هييو بلغييار أنجييام المشييروع   ييينع وا 

 نتيجة الم اوف التي تنتاك ار راد من ارهرار التي تنجر تن المشروع الممم  انجامه.
ومميا تجيك اإلشييارم بليينع أن اآلرار الايالوة الييي ر ايوار اإليجابيية منلييا أو الايابية هييي 

لامحيييا ظ المحقيييق أو اإلدارمع تايييى اتتبيييار أن نتيييائج التحقييييق العميييومي هيييي ايييبي  ماممييية 
اعاييتئنامع وبغييرض جميي  أ بيير مييدر ميين المعاومييات المتعاقيية بالموهييوع محيي  الدرااييةع 
واالما أن نتائج التحقيق العمومي مير ماممية ليمدارمع  ونين ع يغيدو أن ي يون ايو  اتبياع 

يوائلا حتييى ع ي ييون مييرار اإلدارم معيييك بعيييك الشيي   بجييرارات شيي اية يقتهييي الحييا: ااييت
 واإلجراراتع ارمر اليع يوهي بلى الاعن  ي شرتية القرار اإلدارع لت اف أحد أر انن.
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 تميين مييانون التليئيية والتعمييير نجييد أنلييا أشييار  20ميين المييادم  32وبييالرجوع بلييى الوقييرم 
تعمييير دون اعلتييماي بيييلنع حيييو بلييى بم انييية تعييدي  مشييروع الم اييط التييوجيلي لاتليئيية وال

جييار  يلييا  فيعييد: مشييروع الم اييط التييوجيلي لاتليئيية ليا ييي بعييين اعتتبييار تنييد اعمتهييار 
  وصات التحقيق.ف

وجيييدير باليييي رع أن الوقييين يييير  بيييتن التحقييييق العميييومي مجيييرد رأع تميييوميع ع يحمييي  
ة والحيوار الحقيقيي ييتي بيين اإللمامية ال ا يية لتنويييه مين مبي  الايااات العاميةع وأن المنامشي

 . 43 المحا ظ المحقق واإلدارم
و وصة القو:ع أن مشار ة ار راد  ي بجرارات التحقيق العمومي هي محدودم التتدير 
 يييي صييين  القيييرار اإلدارعع  يصيييب  التحقييييق العميييومي بيييدون جيييدو ع رن هييييه المشيييار ة 

ع وبالتالي ت ون ماياهمة ار يراد الشعبية جارت  ي الومت اليع حددت  ين اإلدارم  ياراتلا
 . 44  ي مهمون القرار النلائي رممية وتديمة التتدير

 خاتمة:
ميين  يييو: ميييا تقيييدي ي ييره يتهييي  أن المشيييرع ايييعى بلييى الوصيييو: مييين  يييو: التحقييييق 
العمومي بلى بشران  ي  أ يراد المجتمي  وجماتاتين  يي صيناتة القيرارات البيئييةع بمعنيي أن 

ة الجمي ع وبالتالي يشارن  ا ة أ يراد المجتمي  المعنييين بليى جانيك المحا ظة البيئة مااولي
الاييااات العاميية الم تصيية  ييي الوصييو: بلييى القييرار الايياييع اليييع يحييا ظ ميين جليية تاييى 
تاييوير الصييناتة والتجييارم ميين  ييو: بنشييار م تاييف المشيياري  التنمويييةع وميين جليية أ يير  

 ما حماية لامجتم     .يحقق الحواظ تاى المحيط والبيئة باتتبار حمايتل
وتاييى الييرمي ميين يليين  ييي دور التحقيييق العمييومي  ييي حماييية البيئيية تعترييين جمايية ميين 

 النقائح نقترح مجموتة من التوصيات لمعالجتلا نوردها  ي اآلتي 
يجييك العمييي  تاييى تقيييديي مصييياحة البيئيية والمحييييط تايييى أع اتتبييارات أ ييير ع تايييى  -

 اتتبار مواده أن البيئة هي الحيام.
 بن آلية التحقيق العمومي أدام  عالة  ي حماية البيئة والمحيط بيا ما حان اات دامن. -
ع ي وييي بمييرار التحقيييق العمييومي لوحييده دون تم ييين ار ييراد ميين اعاييوع تاييى الودييائق  -

 المتعاقة بالمشاري  الممم  انجامهاع وأ در من يلن يجك تو يرها  ي م ان بجرار التحقيق.
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يصحك التحقيق العمومي بوجرار نقياه ومشياورم تبايور ار  يار حتيى ييتم ن هرورم أن  -
ار ييراد ميين الوصييو: بلييى القييرار الاييايي بنييار تاييى المعاومييات التييي يتاقونلييا أدنييار الحييوار 

 والنقاه.
واحد تعد مير  ا يية  30هرورم تمديد مدم التحقيق العمومي تاى اتتبار أن مدم شلر  -

 معاومات حو: مشروع مد ي ون هاراا لابيئة والمجتم .لتباور ار  ار وجم  ال
هييرورم تييد   م تاييف الليئييات والمنظمييات بغاييية توجييين تناييية ار ييراد وحييدلي وتييوتيتلي  -

بدار آرائلي  يما يتعاق بحماية البيئية مين  بغاية المشار ة اعيجابية  ي التحقيق العموميع وا 
 البيئة والمحيط.جرار بنشار المصان  والمشاري  التي مد تهر ب

هيييرورم اعلتيييماي بنتيييائج التحقييييق  يوميييا  انيييتع واتتمادهيييا  تايييام لبنيييار القيييرار اإلدارع  -
 المتعاق بالمشاري  الممم  انجامها.

 :المعتمدةالمراجع الهوامش و 
                                                           

(1)Les formes de participation - Débats et consultations, Voir le 

site, http://www.vie-publique.fr/forums/rub1308/formes-

participation.html, consulte le 19/01/2018, a 22:36 

(2)Ibid, 

(3)Voir le site, legifrance.gouv.fr, consulte le 20/01/2018, a 12:52. 

حدد مجا: تابيق ع ي2330مايو  09المارف  ي  041-30المراوي التنوييع رمي   4 
ومحتو  و يويات المصادمة تاى درااة موجم التتدير تاى البيئةع الجريدم الراميةع 

 .2330لانة  04العدد 
(5( Jean-Claude Hélin, René Hostiou, Traité de droit des enquêtes 

publiques, 2e édition; 2014, LGDJ; Paris, P: 21.  

حمد م ي بدوعع معجي مصااحات العاوي اعجتماتيةع  انجايمعع راج   ي يلنع أ  6 
 .020ع ح 0990 رناي تربي ع م تبة لبنان ناشرونع بيروتع انة 

 رناف تو يق و تموم تم الدينع التحقيق العمومي  ي مجا: حماية البيئةع مي رم   7 
-2304ع مااترع  اية الحقوو والعاوي الاياايةع جامعة تبد الرحمان ميرمع بجاية

 . نقو تن  31ع ح 2301

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjPnMLbsd3YAhWIxRQKHZEHBiwQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vie-publique.fr%2Fforums%2Frub1308%2Fformes-participation.html&usg=AOvVaw3Yo_33cGtyhmXRQxE32An6
http://www.vie-publique.fr/forums/rub1308/formes-participation.html
http://www.vie-publique.fr/forums/rub1308/formes-participation.html
http://www.vie-publique.fr/forums/rub1308/formes-participation.html
https://www.lgdj.fr/auteurs/jean-claude-helin.html
https://www.lgdj.fr/auteurs/rene-hostiou.html
https://www.lgdj.fr/traite-de-droit-des-enquetes-publiques-9782281129342.html
https://www.lgdj.fr/traite-de-droit-des-enquetes-publiques-9782281129342.html
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-Delon Michel, La participation du public en droit de l urbanisme et 

de l'environnement, thèse pour le doctorat en droit immobilier, 

université de liege, 2006, p 481. 

 .03نوم المرج ع ح   8 
 .0911لانة  20الجريدم الراميةع العدد   9 
ع يتعاق بحماية البيئة  ي باار 2330يوليو  09المارف  ي  03-30القانون   10 

 .2330لانة  40التنمية الماتدامة ع الجريدم الراميةع العدد 
 براير انة  20المارف  ي  01-93من المراوي التنوييع رمي  00انظر المادم   11 

 .0993لانة  03ميةع العدد والمتعاق بدرااات التتدر  ي البيئةع الجريدم الرا 0993
 انظر نوم المادم من يات المراوي التنوييع.   12 
راار الديمقرااية المشار تية   13  صال  ميانيع توعي  العم  الجمعوع لم ا حة الوااد وا 

 ي الجمائرع ماتقى واني حو:  التحوعت الايااية بش الية التنمية  ي الجمائرع وام  
ية الحقوو والعاوي الاياايةع جامعة حايبة بن ديامبرع  ا 00-00وتحدياتع 

 .30بوتايع الشافع الجمائرع ح 
تصاي الشيخ وارمين اويقاتع دور المواانع المجتم  المدني والقااع ال اح   14 

 ي صيامة المشروع التنموع المحايع بدما  مقاربة الديمقرااية التشار ية  ي تدبير 
الديمقرااية التشار ية  ي ظ  اإلصوحات الشتن المحاي ف حالة المغركفع م بر 

الايااية واإلدارية  ي الدو: المغاربيةع ماي العاوي الاياايةع ماي الحقوو والعاوي 
 .30الاياايةع جامعة ماصدع مرباحع ورماةع الجمائرع ح 

 .31نوم المرج ع ح   15 
 الاالف الي ر 01-93من المراوي التنوييع رمي  31ع 32انظر المواد   (16)

 00المارف  ي  091-30من المراوي التنوييع رمي  04ع 00ع 02انظر المواد    17 
يهبط التنظيي المابق تاى الماااات المصنوة لحماية البيئةع الجريدم  2330مايو 

 . 2330لانة  00الراميةع العدد  
 من يات المراوي. 04انظر المادم   18 
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 الاالف الي ر. 091-30من المراوي التنوييع رمي  04انظر المادم   19 
تدمان محمد منييع التنمية الماتدامةع دار الصوار لانشر والتومي ع تمانع ارردنع   20 

 .20ع ح 2330
 0993ديامبر انة  30المارف  ي  29-93من القانون رمي  00انظر المادم   21 

 .0993لانة  12والمتعاق بالتليئة والتعميرع الجريدم الرامية العدد  
اه مهرمع دور البادية  ي ميدان التليئة والتعميرع مي رم ماجاتير  ي الحقووع أبرب  22 

 وما يايلا. 20ع ح 2300ع 30 اية الحقووع جامعة الجمائر
والمتعاق بالتليئة والتعميرع الاالف  29-93من القانون رمي  00انظر المادم   23 

 الي ر.
 من يات القانون. 00انظر المادم   24 
 الاالف الي ر. 041-30من المراوي التنوييع رمي  39دم انظر  الما  25 
والمتعاق بالتليئة والتعميرع الاالف  29-93من القانون رمي  20انظر المادم   26 

 الي ر.

(27) Les formes de participation - Débats et consultations, Voir le 

site, http://www.vie-publique.fr/forums/rub1308/formes-

participation.html, consulte le 19/01/2018, a 22:36 

ناجي العوع التواوض  اعاتراتيجية وارااليك  ع دار وائ  لانشرع تمانع ارردنع   28 
 .209ع ح 2300ع 2 

 اى المعاوماتع راج  الرابط اعل تروني رحيي حان الع يايع حق اعاوع ت -  29 

www.iraqja.iq/view.1304  60:12الساعة  01/02/2018بتاريخ 

 الاالف الي ر. 041-30من المراوي التنوييع رمي  10انظر  المادم   30 
والمتعاق بالتليئة والتعميرع الاالف  29-93ي من القانون رم 20انظر المادم   31 

 الي ر.
 21المارف  ي  000-90من المراوي التنوييع رمي  00و  00انظر المادتان   32 

الم اط التوجيلي لاتليئة والتعمير و  اليع يحدد بجرارات بتداد 0990ماع 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjPnMLbsd3YAhWIxRQKHZEHBiwQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vie-publique.fr%2Fforums%2Frub1308%2Fformes-participation.html&usg=AOvVaw3Yo_33cGtyhmXRQxE32An6
http://www.vie-publique.fr/forums/rub1308/formes-participation.html
http://www.vie-publique.fr/forums/rub1308/formes-participation.html
http://www.iraqja.iq/view.1304%20بتاريخ%2010/02/2018
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ي التنوييع المتعاقة بن المعد: والمتمي بموجك المراو  المصادمة تاين ومحتو  الودائق
 .2331ابتمبر  10 المارف  ي 000-31رمي 

والمتعاق بالتليئة والتعميرع الاالف  29-93من القانون رمي  20انظر المادم   33 
 الي ر.

 الاالف الي ر. 000-90من من المراوي التنوييع رمي  04انظر المادم   34 
بين اإلدارم  ينظي العومة 0911يوليو  34المارف  ي  000-11المراوي رمي   35 

 .0911لانة  20والمواانع الجريدم الراميةع العدد 
يتعاق بحماية البيئة  ي باار  2330يوليو  09المارف  ي  03-30القانون رمي   36 

 .2330لانة  40التنمية الماتدامةع الجريدم الراميةع العدد 
 الاالف الي ر. 041-30من المراوي التنوييع رمي  14انظر المادم   37 
 .من يات المراوي التنوييع 15انظر المادم   38 
والمتعاق بالتليئة والتعميرع الاالف  29-93من القانون رمي  36انظر المادم   39 

 الي ر.
 من يات القانون. 20انظر المادم   40 
 ..الاالف الي ر. 041-30من المراوي التنوييع رمي  15انظر المادم   41 
التحقيق العمومي  ي مجا: حماية البيئةع مشار   رناف تو يق وتموم تم الدينع  42 

 .12بلينع ح 
ونام يحيع اآلليات القانونية لحماية البيئة  ي الجمائرع أاروحة د توراهع  اية   43 

ع ح 2007الحقوو والعاوي الاياايةع جامعة أبي ب ر باقايدع تاماانع الجمائرع 
003. 

(44) Nelin Dorothy, Participation du public a la mise du droit a l 

environnement, environnement de droit de l home, UNSCO, 

1987,P 49. 


